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الوعي املشتبك وعي شقي
الوعي الحقيقي ،وعي مشتبك ،ولكنه شقي أبدا ً ألن حامل الوعي املشتبك نقدي بالرضورة،
ال يكتفي بأن يكون له وجوده ،بل يُرص عىل أن يكون له حضوره ،والحضور اشتباك ال محالة.
إهداء
هذا العمل يف حد ذاته جيب مقاومة يف حقبة تتوسط لحظة الهزمية ولحظة خروج العروبة
منها والخروج عليها .هو وليد لحظة اشتباك .اشتباك مع عدو مختلف“ :املحافظون الجدد-
كمركب ميور باملوت :لربايل ،صهيوين تروسيك يهودي معاً” ،عدو وكأنه تخصص ضدنا ،غاب
نسبيا بعد احتالل العراق ،وها هو يعود بقوة ليحاول احتالل سوريا وسائر الوطن(((.
هدى هذا العمل إىل الذين يعملون اليوم كجيوب مقاومة أيضاً من أجل وطن عريب ح ّر
ُم ً
وموحد واشرتايك .أال يستحق هؤالء إهدا ًء وهم يقاومون استهدافاً ضد العروبة مضت عليه
عدة قرون .أما وهم يف لحظة االشتباك األقىس ،فمن الالزم الالزب أن نقدم لهم إضاءات تكشف
معسكرا ً من أعداء العروبة والوحدة ،قلام تم تسليط الضوء عليهم .لجيوب املقاومة حق علينا
أن نكشف لها عدوا ،رمبا ،مل تره.

 .1بعد االنتهاء من هذه املخطوطة طرأ تحول كبري وخطري يف مركز قرار العدو األكرب الواليات املتحدة .ففي
االنتخابات النصفية األمريكية لعام  ،2014التي انعقدت يوم  4ترشين الثاين من العام الجاري ،الثالثاء األول بعد
االثنني األول من شهر نوفمرب من العام االنتخايب ،انتهت برضبة مدمرة لحزب الرئيس الدميقراطي الحاكم الذي
خرس أغلبيته يف مجلس الشيوخ لصالح الحزب الجمهوري ،أي للمحافظني الجدد ( 45دميقراطي وثالث مستقلني
يصوتون إىل جانب الدميقراطيني ،مقابل  52عضوا ً من أصل  100عضو الذين يشكلون الشيوخ) .يف مجلس النواب،
 243للجمهوريني مقابل  192من الدميقراطيني .يف الواليات ،خمسون والية استأثر الجمهوريون ب 31موقع حاكم.
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تقدير وعرفان
لطاملا ناقشنا يف فريق تحرير كنعان هذه املسألة الشائكة وإن عن بعد .مسعد عربيد يف
لوس انجلوس ونور الدين مصطفى يف كوبا والطاهر املعز يف فرنسا وسوسن مروة يف األر ض
املحتلة .لهم/ن جميعا الشكر عىل املساهمة الفعلية يف بلورة ما يف جنبات هذا الكتاب اإلشكايل.
ولسوسن مروة شكر خاص عىل التدقيق اللغوي والدفاع عن سيبويه بالطبع .كام اشكر الصديق
مفيد قسوم وهو من أوائل من ناقش معي مسألة املحافظني الجدد.
ال يتسع املجال وال تحيط الذاكرة بكل من ناقش هذا األمر او قرأت له عنه .وال ريب بأن الشكر
األكرب لشهداء األمة العربية يف العراق وسوريا وفلسطني وسائر األقطارالعربية الذين أفهمتني
دمائهم فظاعة وحشية املحافظني الجدد ،وغريهم من القيادات األمريكية .أما الصهيونية
فمعرقتنا بها وتجربتنا معها أكرث مبارشة .للشهداء طيب الذكرى وللجميع وافر الشكر وللقارئة/ء
رد أي خلل أو تقصري عيل أنا كاتب هذا العمل.
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متهيـــــــد
كُتب الكثري عن وجود تروتسكيني ويهود يف قيادة وبنية املحافظية الجديدة .وقلام قُرأ هذا
يف عالقته بالصهيونية من جهة ،وبالنتيجة يف كون تطبيقات سياسات هؤالء أساساً ضد الوطن
العريب من جهة ثانية .هي كتاباتٌ إخباري ٌة عابر ٌة ورسدية دون محاولة الكتابة التي تقرأ ملاذا
وكيف ،أي ربط مختلف جوانب األمر معا ،وصوال إىل ما تهدف إليه يف تحليلٍ
نقدي للحايل
ٍّ
واسترشا ٍّيف لآليت.
هذا البحث بداي ٌة أولي ٌة للدخول إىل هذه املسألة الشائكة مبا هي مسأل ٌة طويل ٌة وممتدة عىل
مدار قرن كامل ،إذا ما أخذنا يف االعتبار عمر الرتوتسكية وحدها مبعزل عن كل من الديانة
اليهودية والرأساملية والصهيونية واألحدث دورا ً -أي املحافظية الجديدة التي يُفرتض تولُّدها
إثر الحرب العاملية الثانية حيث تم احتواء الواليات املتحدة لإلمربياليات القدمية وقيادتها.
ما هي رضورة البحث يف هذه املسألة؟ هل هي نظرية بحثية؟ أم قراءة يف رصاع سيايس
أم تقاطع غريب ألطروحات يُفرتض تناقضها؟ مبعنى كيف ميكن أن تتقاطع و /أو تتحالف
الرتوتسكية كحركة شيوعية “أممية شيوعية” مع أقطاب الرأساملية ،وخاصة تلك وليدة السوق
الجديدة ،أي النيولربالية “أممية رأس املال”؟ أم أنه تحالف قصويتني :قصوية شيوعية مع
قصوية رأساملية .وكيف مل تتخلص ،بل متسكت ،الرتوتسكية “كشيوعية” ،بتأثري الصهيونية التي
كل من الرأساملية من جهة وتحمل جينات ثقافية من اليهودية من جهة ثانية؟
هي وليدة ٍّ
لست أدري ماذا كان يقصد لينني حني أطلق عىل تروتسيك لقب “يهودا الصغري” .صحيح أن
كثريين غفروا لرتوتسيك تركه املناشفة واالنضامم إىل البالشفة بضعة أسابيع قبيل ثورة أكتوبر
 ،1917وحينها قال لينني يف تربئة تروتسيك المئاً من أرصوا عىل الحذر منه بقوله“ :كمن يحاسب
تروتسيك عىل ماضيه” .لكن لينني رحل مبكرا ً ومل يتس َّن له متابعة مواقف تروتسيك ،كام أن
ستالني رحل قبل أن يرى الزواج الطويل بني قيادات تروتسكية وبني املحافظني الجدد.
ليس هذا الكتاب نظريا بحتاً ،وإن كان يالمس قضايا نظرية فذلك مبا يتعلق بالقضايا السياسية
واألحداث التي يعالجها الكتاب .وال نقصد هنا التقليل من أهمية النظرية ال سيام والفقر إليها
شديدٌ.
قد يكون العرب والفلسطينيني أكرث املع ِن ّيني بقراءة العالقة ليس فقط بني الرتوتسكية والواليات
املتحدة نفسها واملحافظية الجديدة بل كذلك بني االتحاد السوفييتي ،وخاصة خالل مرحلة
ستالني ،والكيان الصهيوين اإلشكنازي .لعل من املفارقات التي قلام تم التطرق لها من ِقبل حركة
التحرر الوطني العربية ذلك الخطاب الخبيث الذي تأسس يف الدوائر املخابراتية اإلمربيالية يف
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حربها عىل الشيوعية ودفعت به إىل الوطن العريب ،ال سيام يف الربعني الثاين والثالث من القرن
خطاب تسطيحي ير ّوج بأن
العرشين ،سواء عرب األنظمة التابعة أو مثقفي الكمربادور ،وهو
ٌ
الشيوعية -وخاصة املاركسية -هي نظرية يهودية.
تكمن املفارقة يف أن هذا الغرب الرأساميل هو الذي خلق الكيان الصهيوين اإلشكنازي يف
فلسطني ،وهو نفسه يستغل كون القضية الفلسطينية هي القضية العربية األوىل ليستخدم
اعرتاف شيوعيني عرباً بالكيان محاوالً اإليحاء بأن هذا االعرتاف من شيوعيني عرب هو من
يستغل موقف الشعب
ّ
مقتضيات النظرية املاركسية! وبهذا فالغرب الرأساميل ،مع تب ّنيه للكيان،
العريب من الكيان ليك يرضب أي تجذّر شيوعي يف الوطن العريب فيحقق هدفه الرئيس وهو فك
الطبقات الشعبية العربية عن الفكر االشرتايك ،مام يحرص الخيار الشعبي العريب يف الرأساملية
بطبعتها املحكومة باحتجاز التطور وهو ما يصب يف مصلحة استمرار نهب ثروات الوطن العريب
والسيطرة عىل سوقه من قبل املركز اإلمربيايل .هذا ما استغلته أنظمة وقوى التبعية والدين
السيايس العربية ضد الشيوعية عموماً حيث حفلت أدبياتها بالتسطيحات التابعة لخطاب
الرأساملية الغربية يف تشويه الشيوعية بزعم أنها يهودية أو لصالح الكيان الصهيوين.
بالطبع ،كان اعرتاف االتحاد السوفييتي وأحزاب شيوعية عربية بالكيان الصهيوين حجة قوية
لتعميق هذا التشويه املصطنع .وهنا تجدر اإلشارة إىل أن االختالف ،بل العداء التناحري
واملتعدد ،بني االتحاد السوفييتي والرتوتسكية مل ميتد إىل املوقف من الكيان الصهيوين بل
كل منهام ،ناهيك عن تيار االشرتاكية
تقاطعا معا يف هذا األمر ،بغض النظر عن مسبِّبات موقف ٍّ
الدميقراطية -وخاصة يف كافة الدول الغربية التي تسمى اليوم باالشرتاكية الدولية.
يف فرتة الحرب العاملية األوىل ،تم إرساء مخطط سيايس استعامري رأساميل غريب للوطن العريب
ال يزال يتجدد حتى اليوم عىل األسس نفسها .ففي عام  1916كانت اتفاقية سايكس-بيكو
القتسام وتقسيم الوطن العريب ،وكان وعد بلفور  1917لتحويل فلسطني إىل وطن “قومي”
للمستوطنني اليهود املستجلبني من قرابة مئة قومية ،وكان عام  1915حيث كتب عبد العزيز
آل سعود بخط يده رسالة يُقر فيها بإعطاء اليهود فلسطني كدولة لهم ،واتخذ املوقف نفسه
فيصل بن الحسني يف مؤمتر الصلح يف باريس ((( .1919وبهذا ال يكون فقط االستعامر الربيطاين
هو الذي ينطبق عليه القولَ “ :من ال ميلك أعطى ملن ال يستحق” ،بل ينطبق كذلك عىل هؤالء
العرب ومختلف التيارات العاملية املذكورة أعاله .بهذا املعنى ،نحن أمام بلفورين سعودي
أي منهام عىل الحجاز قد دفعهام إىل التسابق عىل
 .2يبدو أن تسابق كل من آل سعود وآل رشيد عىل تنصيب ٍّ
تقديم فلسطني عربوناً للحصول عىل التنصيب الربيطاين لهام آنذاك .ويبدو أن درجة التسابق بني األنظمة العربية
عىل الحامية االمريكية اليوم ،وخاصة بني قطر والسعودية وبقية كيانات الخليج النفطي ،ال تختلف جوهريا عن
التسابق قبل قرن.
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وهاشمي ،وبلفور غريب واسع .هذا إضافة إىل حقيقة أن الصهيونية العربية (بدءأ من السعوديني
والهاشميني وصوالً إىل مختلف الحكام الفلسطينيني والعرب املعرتفني بالكيان) ،هذه الصهيونية
اعرتفت بالكيان منذ  ،1919 ،1918أي قبل الشيوعني العرب بثالثة عقود.
ويف عام  1921قرر ونستون ترششل ،وزير املستعمرات الربيطاين ،تشكيل إمارة رشق األردن
رشقي للكيان الصهيوين القادم من جهة ،وكقاعد ٍة لرضب حركة التحرر العربية يف مرشق
كسو ٍر ٍّ
الوطن .فعىل سبيل املثال ،عام  1941شارك الجيش األردين مع جيش االمربيالية الربيطانية يف
قمع ثورة رشيد عايل الكيالين يف العراق ،ويف عام  1973شارك الجيش األردين مع جيش سلطان
عامن وشاه إيران والجيش الربيطاين يف قمع الثورة الشيوعية يف ُعامن ،وخاصة يف ظُفار ،واليوم
يحتوي األردن عىل قواعد لتدريب اإلرهابيني ضد سوريا.
بكلمة أخرى ،فإن إقامة ،أو خلق ،الكيان الصهيوين يف فلسطني قد تكون الحالة الوحيدة التي
كل من التيارات العاملية الثالثة:
تضافرت وتوحدت يف دعمها ماديا وإعالميا ،وحتى إيديولوجياًٌّ ،
•اللربايل الرأساميل اإلمربيايل
•والتيار االشرتايك الدميقراطي
انشق عنه الرتوتسيك.
•والتيار الشيوعي الرسمي السوفييتي والذي ّ
•إضافة إىل أدوات االستعامر من العرب ،وهي أدواتٌ تتجدد حتى اللحظة منتقلة من
مشايخ قبائل وبدايات تشكيل إمارات وأنظمة الرجعية إىل الكمربادور الحايل بشقّيه
النفطي وغري النفطي.
لقد شكلت هذه التيارات فكريا وثقافيا ،بتجسيداتها الجغرافية املمثّلة يف بلدانها ومجتمعاتها،
شكلت مع بعضها البعض “مرتوبوالً” عامل ّياً للكيان الصهيوين بخالف مختلف املستوطنات
الرأساملية البيضاء حيث ض ّم املرتبول يف مختلف حاالت االستيطان األبيض دولة أو دولتني.
مل تؤثر الصداقة العربية السوفييتية الحقا،يف فرتة الحكم النارصي يف مرص ،يف تخفيف هذا
التشويه الذي أُ ِ
قح َم عىل املاركسية عىل يد التحريفية السوفييتية .ولعل أحد أسباب عدم
التخفيف هذا ،هو استمرار اعرتاف السوفييت بالكيان الصهيوين رغم الصداقة العربية
السوفييتية وخاصة عالقات مرص النارصية مع االتحاد السوفييتي وكذلك سوريا والعراق
والجزائر من خمسينيات إىل سبعينيات القرن العرشين (ورمبا بعد ذلك) .وقد يربر بعض العرب
عدم تغري موقف السوفييت من الكيان الصهيوين رغم هذه الصداقة بأن السوفييت مل يروا يف
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األنظمة والطبقات الحاكمة يف تلك البلدان العربية أنظمة تقدمية وذات نهج اشرتايك! وقد
يكون هذا قوال معقوال يف حينه ،ولكن ما ثبت أن األنظمة يف الدول االشرتاكية ويف االتحاد
السوفييتي مل تكن أنظمة اشرتاكية حقيقية أيضاً .وعليه ،يصبح من املنطقي القول بأن عدم
حقيقية األنظمة االشرتاكية كان هو سبب تواطئها مع الكيان الصهيوين باستمرار اعرتافها به؛
مبعنى أن نظاما اشرتاكيا حقيقياً ،إذا ما خُدع بكيان استيطاين يف فرتة ما ،كان يجب أن يُعيد
التقييم ويص ّحح موقفه بعد أن اتضح جوهر ودور هذا الكيان بغض النظر عن طبيعة األنظمة
العربية سواء القومية التقدمية أو الرجعية النفطية .وهكذا ،فإن خلق ودعم واالعرتاف بالكيان
الصهيوين بإجامع التيارات واملعسكرات الدولية األساسية مسألة بحاجة لبحث خاص ال سيام
وأن تيارات عربية (شيوعية ولربالية وأنظمة تحكمها طبقة الكمربادور والريع النفطي اعرتفت
ٍ
غزوات استيطاني ٍة
إثر ذلك بالكيان الصهيوين عىل أرض عربية)! هذا رغم أن الكيان هو نتاج
مسلحة ،ورأساملية حتى النخاع ،وعنرصية بال مواربة .وللتأكيد ،فإن أي اعرتاف بالكيان
االستيطاين ومن ِقبل أي نظام  ،أو حزب ثوري جدا ً ،إمنا يؤكد عىل أن هذا النظام ليس ثوريا
شعب لصالح عدوان استيطاين.
حقيقياً ،ألنه ببساطة يدعم اغتصاب وطن ٍ
بالطبع ،فإن قلة من العرب هي التي قرأت األمر من باب أن املهم هو بناء الدولة العربية
املتحدة القادرة عىل تحرير فلسطني ،وهو األمر الذي يقود حصوله إىل تغيري السوفييت أو
أي طرف آخر ملوقفهم ،مبعنى أن األساس هو املوقف العريب من قضية عربية ال سيام يف
عرص ال تزال الدولة القومية هي سمته األساس كام مل تتجذر الشيوعية مبا تقود معتنقيها إىل
املواقف املبدئية واإلنسانية ال مواقف املساومة ،مواقف األحزاب الثورية وليس النظم السياسية
الحاكمة ،مواقف الثورة ال الدولة.
أي قطر ،أو جزء من قطر عريب ،قد تم ويتم يف ظروف
رمبا يجدر أن أضيف هنا بأن فقدان ِّ
التجزئة القطرية أي عجز كل قطر منفردا ً عن حامية أرضه  ،ولذا صار “طبيعيا” أن تفقد الدولة
القطرية بعض أو كل أرضها ،بينام التحرير يف غالب األحيان يجب ان يكون قوميا أو أبعد من
دور قطر واحد عىل األقل .وهذا إن مل ينطبق عىل أية حالة قطرية ،فهو ينطبق عىل فلسطني بال
مواربة .وهذا بالطبع ال يعفي أي قطر من وجوب تحرير أرضه حتى ولو منفردا ً.
لكن الهزمية التي لحقت باألنظمة العربية ،قومية التوجه ،عام  ،1967وهي حرب مل تشارك
فيها األنظمة التابعة للغرب ،بل هناك دالئل عىل تآمر بعض هذه األنظمة ،وخاصة فيصل ملك
السعودية ،عىل مرص حينها .هذه الهزمية دفعت األمور إىل السلبية أكرث ،مبعنى انحسار املد
القومي والشيوعي العربيني ،وخل ّو الساحة ألنظمة وقوى الدين السيايس وأنظمة الكمربادور،
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ووسع دائرة
وخاصة يف مرص ،مام أدخل الربجوازية العربية يف مطهر االعرتاف بالكيان الصهيوين َّ
(((
الصهينة العربية
وهذا أم ٌر ،إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى ،وضع املواطن العريب تحت ضخ هائل لخطاب قوى
وأنظمة الدين السيايس مستخدمة فائض الريع النفطي يف نرش هذا الخطاب الذي يكرس
الهروب ومن ثم االبتعاد عن املسببات الحقيقية لألزمات االقتصادية واالجتامعية والقومية معاً.
يفتح هذا عىل السؤال الكبري واملختلِط لدى الكثريين بأن اليهود/الصهاينة يسيطرون عىل العامل.
وهذه كذلك من املسائل التي ال تجد حلها إال عىل أرضية موقع األقليات اليهودية املعوملة يف
بنية رأس املال العاملي ،مبعنى أن هذه األقليات عىل صغر عددها هي رشيك يف رأس املال
العاملي بأكرب من حجمها العددي وهذا يعني أمرين:
األول :درجة عالية من انسجام رأسامليي يهود العامل مع الرأساملية العاملية ،سواء الرشكاتية/
البنكية وامل ُ َم ْولنة.
والثاين :من الطبيعي أن تنتهي هذه العالقة وهذا الدور يف خدمة الكيان الصهيوين الذي خُلق
عىل يد رأس املال العاملي يف الوطن العريب وميثل مصالحها .فليست املسألة ناجمة عن كون
الكثري من الرأسامليني اليهود ،إن مل نقل معظمهم ،هم صهاينة عقيدياً ،بل هي مسألة املصالح
والوضع الطبقي والتي حني تلتقي مع الثقافة واملعتقد الديني تتالقحان بال شك .وهنا تجدر
اإلشارة إىل أن التفسري الديني للقوة التي تتمتع بها الصهيونية هو تفسري شكيل ال يغوص إىل
جوهر العالقات الرأساملية/املصالح املادية .وقد يكون للحرب التي تُدار ضد سوريا اليوم عىل
يد الثورة املضادة ،مبا فيها أدواتها العربية من أنظمة وقوى الدين السيايس ،وإعالن هؤالء
التحالف مع الكيان الصهيوين ضد سوريا ،ويف النهاية ضد فلسطني ،خري دليل عىل أن تقوية
الكيان الصهيوين أو قوته ليست دينية يف أساسها.
إن فهم سلطة رأس املال يف الواليات املتحدة مبا هو السلطة والقوة ،ميكّننا من فهم عداء
نظام هذا البلد لألمة العربية ،رمبا أكرث من عدائه لغريها ،بغض النظر إن كان الجمهوريون
(منبت املحافظني الجدد والقدامى) يف السلطة أو الدميقراطيون الذين يطبقون نفس توجهات
املحافظني الجدد .فاملسألة هي مصالح النخب الحاكمة املالكة يف الواليات املتحدة والتي ميثلها
الحزبان ،مبعزل عن الطريقة والدرجة ،وهي :نخبة اإلدارة السياسية يف البيت األبيض ،ونخبة
3. ZIONIST ARABS: FROM BUILDING, TO FIGHT ON BEHALF OF ZIONIST ASHKINAZI REGIME
Dr. Adel Samara. A Paper presented to Seminar “Zionism Anti-Zionism: Theory and Practice” held in
Turin/Italy 1-3 December 2013
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املجمع الصناعي العسكري ،والصناعي املدين ونخبة اإلعالم والثقافة ونخبة الدين السيايس
ممثلة يف املؤسسة الدينية كمثقف عضوي لرأس املال.
لك ّن السؤال األكرث صعوبة هو :ما هي دوافع الكثريين من التيار الرتوتسيك ،وخاصة قياداته،
وهو التيار الذي يزعم بأنه األكرث ماركسية من الجميع ،للتقاطع مع سياسات الواليات املتحدة
مبا هي مركز مراكز الرأساملية العاملية يف مرحلتي اإلمربيالية والعوملة ومع توجهاتها اإلمرباطورية
ٍ
بكلامت أخرى ،هل عداء الرتوتسكية لالتحاد السوفييتي ،والثأر
ومنع بروز أي منافس لها؟
للشيخ القتيل ليون تروتسيك ،هو السبب الوحيد الرمتائها يف أحضان الواليات املتحدة نظاماً
وثقاف ًة رأساملية استعامرية إمربيالية؟ ما هي املؤثرات األخرى الكامنة وراء هذا؟
مالحظة :ترددت كثريا ً يف استخدام مفردة أو وصف «يهودي» .ولكن ما قرأته من توثيقات واردة
يف هذا الكتاب من يهود الكيان ومن أمريكيني وغريهم ،حيث استخدموا كلمة يهودي بكل
بساطة سواء من حيث أسامء اليهود يف املحافظية الجديدة أو دورهم ،وجدت أنه من الطبيعي
أن أستخدم هذا الوصف دون أن أتورط يف املستوى العنرصي أو العرقي.
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بدايات تبلور التقاطع الرتوتسيك
مع الثورة املضادة

مقدمـة

بدايات تبلور التقاطع الرتوتسيك مع الثورة املضادة
ليست املاركسية مجرد فلسفة التاريخ وقراءة املجتمعات من مدخل رصاعاتها الطبقية داخل
التشكيلة الواحدة أو بني دولة وأخرى عىل شكل رصاع قومي ال ميكن تجريده من أساسه
الطبقي .هي قراءة غري وصفية بل جذرية تثويرية .لكن إحدى تفردات املاركسية ،ونقصد
املاركسية اللينينية ،هي يف الرصاع الفكري والسيايس داخل ،أو بني ،التنظريات والقوى املاركسية.
وهو رصاع اتخذ يف كثري من مراحله ومعاركه الدحض الفكري والرصاع الدموي.
ُ
انشقاق حزب
كانت روسيا يف نهايات القرن التاسع عرش موطن رصاع فكري خصب تولَّ َد عنه
العامل االشرتايك الدميقراطي الرويس إىل التيارين البلشفي واملنشفي وتيارات أخرى .وهو رصاع
استمر بعد انتصار ثورة أكتوبر إىل أن وصل إىل التصفيات الدامية للكثري من قيادات الحزب
الشيوعي السوفييتي يف فرتة ستالني ،ومن ضمنها نفي تروتسيك واغتياله يف املكسيك -وهو
اغتيال منسوب إىل ستالني مام يضع الحدث يف خانة رمبا .فتطورعالقات الرتوتسكية بالسلطة
الحاكمة يف الواليات املتحدة تدعو إىل شك معني بأن االغتيال من تدبري ستالني فالسلطة يف
الواليات املتحدة دامئاً أكرث قدر ًة يف هذا املجال؟
هي فرتة لَفَّها الغموض واملبالغات التي مل يتم حل التباساتها حتى اليوم مبعنى ،هل هناك
مبالغات يف الهجوم املؤبّد عىل ستالني إىل حد تقزيم “الستالينية” يك ت ُقرن بالنازية بل فاق
الهجوم عليها ذلك الذي شُ ّن عىل النازية من حيث الشدة واالستمرار؟ وهو هجوم ميكن للمرء
أن يالحظ خلفه هجوماً عىل التجربة االشرتاكية وعىل النظرية نفسها تحت غطاء نقد ما أُسمي
بـ الستالينية.
يفيد هنا توضيح أن “الستالينية” هي من صياغة تروتسيك نفسه ،وهي مسألة استثمرت فيها
اإلمربيالية وال تزال إىل حد كبري كمرتكز هجوم عىل االشرتاكية يف ثوب الهجوم عىل ستالني نفسه.
ومع الزمن أصبح استخدام “الستالينية” نقطة تالقٍ وتكاتف بني اإلمربيالية الرسمية واللربالية
والرتوتسكية.
“...لكن بعد وفاة لينني و ملواجهة كل املوضوعات اللينينية ،اخرتع تروتسيك فزاعة “الستالينية”.
هذا السالح اإليديولوجي الذي صنعه تروتسيك أصبح بالنسبة لكل التحريفيني القنطرة التي
تؤدي إىل مستنقع الردة و الخيانة للفكر الثوري املاركيس اللينيني(إن انهيار التحريفية يف
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االتحاد السوفيايت ،دفع بكثري من التيارات التصفوية إىل استعامل نفس قاموس الرتوتسكيني يف
تقييم أسباب هذا االنهيار(((»
لقد نُسب إىل ستالني الكثري مام هو حقيقي ومام هو مصطنع بهدف محاربة االتحاد السوفييتي
وتشويه االشرتاكية لتنفري الطبقات الشعبية يف العامل منها.
حول شيطنة ستالني ونسب القمع املفتوح له واملفتقر إىل حقائق ،نسوق املقتطف التايل:
«...لكن مرافعة بوخارين األخرية تدحض مزاعمهم وقد قرر مبلء إرادته أن يعرتف بخيانته
لبالده وللثورة وقد طالب هيئة املحكمة أال تأخذها به الرحمة ،وأن تصدر حكمها باإلعدام عليه
أقل من اإلعدام .لقد اعرتف بوخارين باالتصال بهتلر عن طريق تروتسيك
فالخونة ال يستحقون ّ
يف تدبري مؤامرة عىل الدولة السوفياتية  .لتآمر تروتسيك عىل االتحاد السوفيايت وعىل الدولة
قصص ال تنتهي ،ولكننا نكتفي هنا مبا نرشته جريدة اإلندبندنت الربيطانية املتزنة
السوفياتية ٌ
يف  25نوفمرب  ،1993روت فيه تفاصيل دقيقة عن صديق لرتوتسيك عاش يف املكسيك اسمه
دييغو ريفريا الذي كان يزود مكتب التحقيقات الفدرايل يف أمريكا باملعلومات عن كل مشتبه
بالعمل لصالح املخابرات السوفياتية .وكانت تقاريره موجهة ضد الحزب الشيوعي والنقابات
املهنية يف املكسيك .وهذه مسألة جديرة باالهتامم ،ألن ريفريا كان عىل عالقة برتوتسيك تم
قطعها رسمياً يف  31مايو  1940ـ قبل مثانني يوماً فقط من اغتياله (هذه إشاريت) كتب تروتسيك
رسالة إىل مدير املقاطعة يف املكسيك يقول فيها « ..ليس يل عالقة بصورة عامة باألنشطة
السياسية لدييغو ريفريا .انقطعت عالقاتنا الشخصية منذ خمسة عرش شهرا ً» .لكن عضو لجنة
الدفاع عن تروتسيك األمريكية ،تشارلز كورتس ،كتب يقول « ..أثناء زياريت للمكسيك من 4
يوليو  1938إىل  15يوليو  1939كنت يف اجتامعات حميمة مع دييغو ريفريا وليون تروتسيك
 ...خدمت كوسيط بينهام «وهذا ما يكذّب رسالة تروتسيك ملدير املقاطعة املكسيكية .ويف
 .4يكفي اإلطالع عىل مقال «دفاعا عن الجوهر الحي للامركسية» لـ«عبد الله الحريف» الكاتب الوطني لـ«النهج
الدميوقراطي» ،ليتضح عن أي ماركسية يدافع هذا التيار التحريفي التصفوي ،الذي ال يف ّوت أي فرصة لالدعاء بأنه
ميثل «االستمرارية السياسية والفكرية للحركة املاركسية -اللينينية املغربية ،وخاصة منظمة «إىل األمام» .فبعد أن
يؤكد صاحب املقال بأن هدفه هو «توضيح الجوهر الحي والثوري للامركسية» ،منتقدا «يف اآلن ذاته ،االنحرافات
والتشويهات التي لحقتها» باإلضافة «إىل بعض أخطاء ونواقص ماركس وإنجلس ولينني» .بعد كل هذا ،لن يجد
صاحبنا إسمنتا مسلحا لِلَحم كل هذه الرتهات ،سوى العزف عىل منوال الرتوتسكيني بالكيل لستالني بكل التهم:
«تسطيح وتحجري املاركسية»« ،التقنني الستاليني للامركسية»« ،أثار ستالني أزمة خطرية يف املاركسية»« ،املاركسية..
أصبحت يف صيغتها الستالينية إيديولوجيا الدولة السوفياتية كانت تعيش انحطاطها إىل منظومة ميتة تلعب دور
إعطاء املرشوعية للبريوقراطية».
لينني»:مرة أخرى عن النقابات وعن الظرف الراهن وعن أخطاء الرفيقني تروتسيك وبوخارين» ،مجلد عن النقابات،
دار التقدم ص  . 574هذه املالحظة وأخريات الحقة وردت يف رفيق زروال ،الرتوتسكية ،يف الحوار املتمدن-العدد:
 11:34 - 17 / 8 / 2008 - 2376املحور :أبحاث يسارية واشرتاكية وشيوعية.
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جريدة اإلندبندنت أيضاً ،نقالً عن الربوفسور ويليام تشيس من جامعة بتسبورغ ،يقول أن
لديه «معلومات دامغة» تثبت أن تروتسيك كان عميالً ملكتب التحقيقات الفدرايل يف الواليات
املتحدة .ويقول  « ..بتزويده القنصلية األمريكية باملعلومات عن األعداء املشرتكني من شيوعيني
أمريكان أو مكسيكيني أو من عمالء السوفييت كان هدف تروتسيك أن يثبت أهميته لحكومة
ال ترغب يف منحه فيزا دخول»  .ومثة تقارير أخرى تقول  « ..يف يونيو  1940اجتمع موظف يف
القنصلية األمريكية ،روبرت ماكريغور ،برتوتسيك يف بيته ثم اجتمع به يف  13يوليو  ...لقد زود
تروتسيك ماكريغور مبعلومات مفصلة وب ّينات أخرى تجمعت لديه عن منشورات مكسيكية
وقادة عامليني سياسيني وموظفي حكومة يتعاونون مع الحزب الشيوعي وأعطى معلومات عن
كارلوس كونرتيرس كونه عضوا ً يف األممية الشيوعية ومن قادة الحزب الشيوعي يف املكسيك (((».
ومام يربر تحفظنا هذا عىل الهجمة الرشسة واملديدة ضد ستالني هو ذلك االنسجام الذي
ٍ
تحالف بني أنظمة املركز الرأساميل العاملي وأجنحة عديدة من
اتخذ (يف أحيان معينة) شكل
الرتوتسكية التي اتخذت تسمية األممية الرابعة .هذا الهجوم املنسجم أو املتحالف أو املتالقي،
بالصدفة أو بالرضورة ،وهام مقولتان مرتابطتان ،هو نفسه الذي ال يسمح لنا باملرور العفوي
والالمبايل تجاهه.
ولعل معالجة هذا األمر عىل درجة من التعقيد بحيث ال ميكن تعميم االستنتاجات ومن ثم
اتخاذ مواقف مطلقة ضد مختلف تفرعات األممية الرابعة ،ال سيام وأنها تتصف باالنقسامات
أكرث مام تنسجم بالتالقي الداخيل ،فكيف بها تجاه التيارات املاركسية األخرى .للتهكم التايل
عىل الرتوتسكيني معنى أبعد من مجرد التهكم“ :إذا التقى منهم اثنان يشكالن تنظيامً وحني
يصبحون ثالثة يحصل انشقاق” .فهو يرتد إىل آفة االعتقاد بامتالك فردي ،وطبعاً كتيار ،للحقيقة
املطلقة مام يخلق نزقاً ثقافوياً هائالً يقود إىل تربير أي موقف ،ومن ثم التورط ضد الثورة باسم
الثورة .ويبدو أن هذا النزق املمتد هو موروث من مواقف تروتسيك نفسه الذي كان حريصاً
عىل النيل التجريحي ممن يختلف معه .فعن لينني ،ويف رسالة من تروتسيك إىل فتشيخيدزي
الذي كان آنذاك رئيس الكتلة املنشفية يف الدوما (برملان القيرص) ،كتب تروتسيك:
«يف كلمة واحدة ،إن كامل بنيان اللينينية مرتكز اآلن عىل الكذب و التزوير و هي تحمل يف
ذاتها أسباب تفسخها (((»
كام نفى أن يكون لينني مكتشف قانون تفاوت التطور ...»:تروتسيك ينفي أن يكون لينني هو
 .5فؤاد النمري ،تروتسيك الربجوازي الوضيع ،الحوار املتمدن-العدد09:03 - 15 / 3 / 2009 - 2586 :
املحور :ابحاث يسارية واشرتاكية وشيوعية.
 .6رسالة من تروتسيك إىل تشيخيدزي  - Tchkhéidzé- 1913الرتجمة لنا عن النص الفرنيس .لإلشارة
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أول من اكتشف «قانون تفاوت التطور(((».
وبالطبع ،مل يكن لينني لريحم تطاوالت تروتسيك .فقد كتب يف حقه الكثري.
يف نقده لتذبذبات تروتسيك بني املاركسية واللربالية كتب لينني:
« أما تروتسيك فلم يكن و ليس له أبدا أي «وجه» وإمنا له انتقاالت و اندفاعات من الليرباليني
إىل املاركسيني و بالعكس ،و مزق من الكلامت والجمل الرنانة منتوف ًة من هنا و من هناك»
لينني (((.»1914
رمبا نلمس هذه االندفاعات يف الرتوتسكيني بعد تروتسيك نفسه ،وكأنها وراثة جينية إيديولوجية
كام سرنى الحقاً لدى إرنست ماندل ودور الرتوتسكيني لصالح الثورة املضادة يف أكرث من بلد
وخاصة يف الوطن العريب.
كام كتب لينني بشأن تقلبات تروتسيك  ...»:متبعة نفس التقلبات الالمبدئية ل»نب ّيها» «يهودا
الصغري» تروتسيك ضد كل هبوب ثوري ،هذا األخري الذي» ال يحظى بالثقة إال عند التصفويني (((»
لست ممن ينسبون للناس رؤية نبوية ،وهو أمر طاملا تورط فيه ماركسيون يف تأليه القادة،
ولكن ربط األمور ببعضها مسألة ق ِّيمة .فمالحظة لينني عن تورط تروتسيك يف مواقف متطابقة
مع اللرباليني ميكن رؤيتها يف تو ّرط قادة تروتسكيني يف العقدين املاضيني مع املحافظني الجدد
يف الواليات املتحدة كام سنبينّ الحقاً:

“هذا األخري الذي” ال يحظى بالثقة إال عند التصفويني (( و ثرثرته ليست غري “ظل
إيديولوجي” للليربالية(.»((1
رمبا كان اطالع غراميش عىل أطروحات تروتسيك هو الذي دفعه لكتابة ما ييل من زنزانته يف
(((1
السجن يف الثالثينيات عن الرتوتسكية» بأنها املومس التي تعمل يف بيت الدعارة الفايش«

هذا النزق الرتوتسكاوي يف “تكفري” مختلف التيارات املاركسية ال يختلف كثريا عن تقييم
 .7انظ ْر كتابه :الثورة املغدورة  -ملحق االشرتاكية يف بلد واحد.
 .8لينني :تفكك «كتلة أغسطس» ،مجلد ضد االنتهازية اليمينية و اليسارية و ضد الرتوتسكية.
 .9لينني :املغزى التاريخي للرصاع الحزيب الداخيل يف روسيا.
 .10لينني :أنظر مقالة :عبد الله الحريف «دفاعا عن الجوهر الحي للامركسية» -كتاب «االشرتاكية أي مستقبل؟ حوار
تاريخي بني أبراهام الرسفايت و أرنست ماندل»  -عن منشورات النهج الدميوقراطي–  .1996لإلشارة يف هذا الكتاب
«التاريخي» أكد الرسفايت يف مجمل املواضيع املطروحة للنقاش عدم اختالفه «من حيث الجوهر» مع مواقف ماندل،
بل سيقول بالحرف «أغتنم هذه الفرصة ألحيي الحركة الرتوتسكية العاملية .)) 152 .التقيت الرسفايت يف باريس
عام  ،1995وحني تحدثنا عن الرصاع العريب الصهيوين أكد موافقته عىل اتفاق أوسلو واالعرتاف بالكيان الصهيوين.
 .11فؤاد النمري ،تروتسيك الربجوازي الوضيع ،الحوار املتمدن-العدد09:03 - 15 / 3 / 2009 - 2586 :
املحور :أبحاث يسارية واشرتاكية وشيوعية.
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القاعدة وداعش كتكفرييني لغريهام من املسلمني/ات .ولعل هذا يذكّرنا بتالق ٍح ما بني الفرد
الثقايف املاركيس حيث يرى بعض املاركسيني يف أنفسهم حاميل مشعل الحقيقة يف متظهر متعا ٍل
عىل الجامهري التي يزعمون متثيلها ويتخيلون ثقتها بهم ،وبني الجذور اليهودية لكثري من
الرتوتسكيني الذين بغرورهم يرون حتى املاركيس االخر “غوييم؟.

بدايات تبلور التقاطع الرتوتسيك مع الثورة املضادة:
رمبا ال يستسيغ كثريون وصف املناشفة كتيار من الثورة املضادة ال سيام بعد انتصار ثورة أكتوبر
 .1917أن يكون النقاش نظرياً فهو أم ٌر ،وأن يقف تيا ٌر خالل الثورة ضد الثورة وباسم الثورة
فهذا أم ٌر آخر .وإال ماذا نسمي الوعظ بهزمية الثورة منذ عام  1917يف الخطاب التايل:
«...عام  ،1917تن ّبأ بليخانوف ،أب املناشفة ،بسقوط النظام البلشفي وذلك الستحالة تطبيق
االشرتاكية يف بلد متخلف ذي أكرثية فالحية(.”((1
وبليخانوف يف هذا هو رشيك طرح تروتسيك نفسه الذي كتب بغزارة ضد االشرتاكية يف بلد
واحد إىل درجة تحويل االشرتاكية يف بلد واحد إىل ف ّزاعة عاملية.
فقد أعلن تروتسيك بشكل واضح سنة  1932بـ “ أن برنامج “االشرتاكية يف بلد واحد” يبقى
طوباوية برجوازية صغرية .وحدَه اتحا ٌد أورويب ،ثم عاملي ،للجمهوريات االشرتاكية ،يستطيع أن
يشق الطريق ملجتمع اشرتايك متناسق (.»((1
لقد جادل تروتسيك بأن الطبقة العاملة الروسية «لن يكون أمامها من بديل سوى أن تربط
مصري حكمها السيايس ،وبالتايل مصري الثورة الروسية كلها ،مبصري الثورة االشرتاكية يف أوروبا(»((1
“...هذه املوضوعة ستغدو لدى تروتسيك و الرتوتسكيني و بعض الخطوط التحريفية ،عبارة عن
“اخرتاع ستاليني(.»((1
سرنى الحقا أن تروتسكيني من بريطانيا يرون بأن الثورة االشرتاكية يف فنزويلال الحالية لن تنجح
ألنها بلد متخلف! .وهذا املوقف املتأستذ هو ترداد مزعج وأجوف ملا كان يردده تروتسيك
نفسه بأن الفالحني ليسوا حلفا ًء للعامل يف الثورة.
12. Burbank Jane, “Intellegincia and Revolutio 1917-22”, Oxford University Press, 1986, p..13.

 .13تروتسيك « :دفاعا عن الثورة الروسية «  1932 -انظر موقع ،http://www.marxiste.orgندعو كذلك القارئ
لإلطالع عىل كراسه املعنون ب”نتائج و توقعات”.
 .14تروتسيك :كتاب « نتائج و توقعات « – 1906
 .15لينني « :غريب و فظيع « ،مجلد ضد االنتهازية اليمينية و اليسارية وضد الرتوتسكية ص 485
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فقد كتب لينني يف هذا الخصوص عن تروتسيك:
“....لكن ،يف نفس الوقت ،كان مع املناشفة يف املوقف من الفالحني ،نافيا إمكانية اعتبارهم
حليفاً موضوعيّاً للطبقة العاملة؛ مؤكدا عىل أن النظام القيرصي ال ميكن تعويضه إال “بحكومة
عاملية” .هذه الحكومة العاملية التي يتوجب عليها ،عند وصولها إىل السلطة ،أن تستويل عىل
األرايض الخاصة ،مبا فيها أرايض الفالحني(»((1
هذا يفرس جيدا ً ملاذا رفض ترتوتسيك أن يكون الحزب بتحالف الفالحني مع العامل كقيادة
للثورة ،وهذا نفسه يفرس ملاذا تش ِّوه الرتوتسكية ثورات املحيط مبا هي إىل حد كبري مرتكزة
عىل األرياف ،ويبني بشكلٍ أوضح ملاذا تقف الرتوتسكية ضد املاوية متاماً ،زاعم ًة أن املاوية ثورة
فالحية بحتة (انظر الحقا الباب املتعلق بالهند).
وهو نفس القول الذي طاملا يردده تروتسك ّيو بريطانيا“ :الثورة تندلع من أبواب املصانع” .لقد
اندلعت يف كثريٍ من بلدان العامل وليس من مصانع بريطانيا األعرق رأساملياً!
هل يقوم هذا املوقف عىل براءة ثورية ال تتّبع تكتيك تأجيل ما هو ضار بعزمية الثوريني؟ أو
لكل ما هو جا ٍر من عمل ثوري؟
هو تسبيق القناعة عىل فرص احتامل االنتصار رغم النقد ّ
كان هذا «التنبؤ» من بليخانوف ،والحقاً تروتسيك ،مبثابة فرصة للقطع بأن الثورة البلشفية غري
قادرة عىل الصمود .وكام ذكر لودو مارتنز ،فقد ض ّم تروتسيك( ((1صوته إىل صوت بليخانوف
متقاطعاً مع الجناج اليميني لالشرتاكية الدميقراطية األوروبية ذي التوجه اإلصالحي الذي ينتهي
يف مناخات الثورة واحتدام الرصاع كجزء من الثورة املضادة.
لك ّن صمود النظام ،رغم التضحيات الجسام ،بكوادره الثورية الطليعية من حيث الوعي والنضال
امليداين ،إضافة إىل ما أثر يف تروتسيك من دور الجيش األحمر ( )1925-1918الذي كان له دو ٌر
بار ٌز يف لجم نزوعه امل َنشفي .ولكن ،يك ينتقل إىل تورط جديد هو نزق نقل العسكرية إىل الحياة
االقتصادية مبعنى «عسكرة الحياة االقتصادية».
هذا ما نقده لينني بشأن كراسة كتبها تروتسيك حول النقابات:
“ ...يف هذا الكراس دعى تروتسيك إىل “عسكرة النقابات” و “إخضاعها للدولة” و بالتايل تحويلها
إىل ملحق بريوقراطي بأحد دواليبها .وصف لينني “موضوعات” تروتسيك حول النقابات التي
 . 16ندعو القارئ لالطالع عىل مقالة لينني ،التي مل نعرث عىل ترجمتها العربية،املعنونة Des deux voies de la
 révolutionالتي ينتقد فيها بشكل واضح طروحات تروتسيك هذه.
17. Ludo Martins, USSR the velvet Counter Revolution, Bd.M. Lemonnier 171 1000 Brussels
Belgium 1991 p. 15.
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يقرتح فيها أن يختار الحزب “قادة” النقابات بأن “هذه هي البريوقراطية الحقيقية(»((1
قد يبني ما ييل تذبذبات تروتسيك وخاصة بشأن الفالحني:
« ...واجه ستالني معارضة رشسة من تروتسيك وزينزفييف وكامينييف وبوخارن الذين عارضوا
التصنيع االشرتايك وتطوير الزراعة السياسة االقتصادية الجديد  ... NEBثم انقلب تروتسيك
مناديا بسياسات استغالل الفالحني لدعم الصناعة واعتامد ما يشبه الرشوط العسكرية يف
املصانع إلجبار العامل عىل زيادة االنتاج ،بل وحتى ودعى إىل توسيع التسهيالت لألجانب
يف الرشكات االسرتاتيجية وفروع الصناعة ،وهو ما وصفه ستالني ب « ...اإللقاء بأنفسنا تحت
رحمة الرأسامليني األجانب( »((1كام زعم هو وزينوفييف بأن التصنيع مل يتم برسعة كافية».
ولكن بوتومور يتعامل مع األمر بشكل مختلف .فهو يتغاىض عن تجاهل تروتسيك والرتوتسكيني
لدور الفالحني يف الحزب ،ويف الوقت نفسه ينسب إىل الرتوتسكية دورا مؤثرا ً فكريا يف ثورات
التحرر الوطني يف آسيا وإفريقيا!
حسب بوتومور « ...إن مأزق الرصاع الطبقي يف الغرب املتقدم ونهوض الوعي القومي
واالجتامعي لدى الشعوب يف آىسيا وإفريقيا ميكن تفسريه عىل أنه تأكي ٌد للثورة الدامئة(.»((2
اندالع الثورات يف هذا البلد أو ذاك هو تحصيل حاصل يف حركة التاريخ ،فالثورة هي القوة
الكامنة املوجودة موضوعياً يف اإلنسان ،وهي تجد مع وجود حزبها الثوري لحظة انفجارها ،أي
ال يحركها أحد من خارجها حتى لو تفاعلت مع مواقفه وأطروحاته .ولذا فإن تفسري بوتومور
فيه انحيا ٌز للرتوتسكية ينسب لها ما ليس يف خَلدها أساساً .فثورات الشعوب أم ٌر متوق ٌع وال
يُحدَّد بزمن أو بتأثري معني من خارج هذا البلد أو ذاك .إن الخطاب الحايل عن الثورة الدامئة
لدى تروتسيك وأتباعه هو نو ٌع من تصدير الثورة بالخطاب ليس أبعد .هذا من جهة .ومن
جهة ثانية ،فإن نظرية الثورة الدامئة هي ملاركس أساساً .بل هي لكل نظرية وحركة ثورية حيث
تطمح كل منهام إىل االنتشار.
وإذا أخذنا تخيل تروتسيك عن دور الفالحني يف الثورة ،أو تذبذبه يف مسألة تحالف العامل
والفالحني يف الحزب الشيوعي ،فإنه يكون أبعد ما يكون عن إلهام البلدان غري الصناعية -أي
ذات األغلبية الفالحية مع بروليتاريا ضئيلة العدد والدور .لذا ،فإن ثورات التحرر الوطني
 .18لينني« :عن النقابات و عن الظرف الراهن و عن أخطاء الرفيق تروتسيك « ،مجلد عن النقابات ،دار التقدم
ص .511

)19. History of the Communist Party of the Soviet Unionm edited by a Commission of the CPSU(B
International Publishers, New York, 1939, p. 262. Quated in Bob Avakian ibid.
20. A Dictionary of Marxist Thought, ed by Bottomore, Harris, Kieman and Miliband, Blackwell 1983, P.491
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يف آسيا وإفريقيا بعيدة جدا عن أن تكون متاثرة بالرتوتسكية  ،أوالً ألن البلدان الفقرية غري
املرتسملة وغري املصنعة ليست عىل أجندة الرتوتسكية ،وثانياً ألن الرتوتسكية نفسها قلام وصلت
إىل تلكم البلدان ،بل إن التيار السوفييتي ،وإىل حد ما املاوي ،هي التي ميكن القول بأن لها
تأثري عىل تلك البلدان.

الحزب
« ...مفهوم تروتسيك للحزب الثوري مل يكن متامسكا بل متعددا ً حسب مراحل تاريخية مختلفة.
ففي الوقت الحايل ،توجد بعض املجموعات الرتوتسكية التي تنتمي إىل فكر تروتسيك يف فرتة
شبابه( ،قبل  ،)1917أي يف نقده للشكل اللينيني الصارم لألسس املركزية يف الحزب ،حيث ترى
هذه املجموعات الحزب عىل أنه منظمة واسعة وفضفاضة(.»((2
سرنى الحقاً ،أن هذا الفهم للحزب هو الذي أفشل تجربته يف كولومبيا حيث كانت املجموعات
الغوارية مكشوفة للجامهري وتحركها معها ضد النظام مام ألحق بالجامهري رضبات ماحقة.
« يف معارضته ل لينني جادل تروتسيك بأن الحزب ميكن أن يكون بديال للطبقة العاملة(.»((2
بني أن يكون الحزب منفلشاً وبني أن ينوب عن الجامهري مساف ٌة واسع ٌة يتذبذب الحزب
الرتوتسيك فيها .فالحزب الذي ينوب عن الجامهري ال ميكن أن يتقن هذا الدور إن كان سائبا
وفضفاضاً بل يجب أن يكون لينينيّاً ومركزيّاً يف مبناه عىل النهج اللينيني ،مع أن لينني مل يكن
َ
مقاول
مع نيابة الحزب عن الجامهري مبعنى أن الحزب جامهريي وهو طليعة الجامهري وليس
خطاب وليس خربة تجربة
نتاج خرب ِة
ٍ
شغلٍ نياب ًة عنها .رمبا يُرد هذا التذبذب الرتوتسيك لكونه َ
نضالية ميدانية.

عسكرة النقابات
ال يتوقف بالطبع موقف التعايل الرتوتسيك عند لينني ،بل ينتقل وبرشاسة ثأرية أكرث ضد ستالني.
« ...ال يعرتف الرتوتسكيون بأن موقع ستالني كان أي يشء سوى تدمري الثورة .إنهم يترصفون كام
“ لو كانوا عىل حق” ،بأنهم قرروا اقتالع ستالني ومؤيديه من السلطة من أجل تغيري سياسة
روسيا ووقف التصنيع واملزارع الجامعية ،وإرجاع التطورات إىل الدميقراطية يف روسيا داخليا
وخارجيا(”((2
21. A Dictionary of Marxist Thought, ed by Bottomore, Harris, Kieman and Miliband, Blackwell 1983, P. 492
22. A Dictionary of Marxist Thought, ed by Bottomore, Harris, Kieman and Miliband, Blackwell 1983,p. 52
23. V.I.L. The Trade Unions, the Present Situation, and Trotsky’s Mistakes (30 December 1920). Collected
Works (MMoscow Progress Publishers, 1960-1970), vol.32. p. 127.
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كام أرشنا ،يف ديسمرب  1919اقرتح تروتسيك “عسكرة الحياة االقتصادية( ”((2ورغب يف تحريك
العامل مستخدماً أساليب ط ّبقها يف قيادة الجيش .ضمن هذا التوجه ،اضط ّر عامل سكك
الحديد للعمل بنظام عسكري .وهذا قاد إىل موجة احتجاج يف الحركة النقابية .وحينها أعلن
لينني بأن تروتسيك اقرتف أخطا ًء تهدد ديكتاتورية الربوليتاريا :بسبب من األذى البريوقراطي
ضد اتحاد العامل ،فهو يخاطر بفصل الحزب عن الجامهري  .هذا ناهيك عن قيامه بإعطاء
الجيش أوامر قصف كوميونة كرونشطادت باملدفعية حيث كانت مجموعات من األنارخيني
يسيطرون عليها وهو األمر الذي أدانه لينني كذلك.

أكتوبر قرا ٌر ال انجرار

حتى قرار االنتفاضة الثورية طرحه تروتسيك بشكل هزيل وكاريكاتوري حيث بدا كانجرار
ُمح َرج وخائف وراء موقف أحد العامل ،وهو ما كرره أتباعه فيام بعد يف تبسيط وتسطيح
مقصود بهام تربير الطعن يف الثورة وأسسها والسياسات االقتصادية البلشفية وإجراء الثورة يف
بلد واحد  .وهو ما دفع ستالني للرد عىل تروتسيك بكراس خاص“ :تروتسكية أم لينينية” .كتب
ستالني:
“ ...بدايةً ،يف ما يخص انتفاضة أكتوبر ،فقد راجت أقاويل كثرية بني أعضاء الحزب بأن اللجنة
املركزية بأجمعها كانت ضد انتفاضة يف شهر أكتوبر  .1917مفا ُد القصة أنه يف  10أكتوبر ،
حينام ناقشت اللجنة املركزية قرار تنظيم انتفاضة يف  10أكتوبر  ،تب ّن ْت أكرثي ُة اللجنة املركزية
يف البداية خيار عدم االنتفاضة؛ ولكن وخالل مجرى النقاش برز عامل يف اجتامع اللجنة
املركزية وقال:
“ ...لقد قررتم موقفاً ضد االنتفاضة ،ولكنني أقول لكم بأن انتفاضة ستحصل يف الوقت نفسه،
رغم كل يشء” .وعليه ،فإنه بعد هذا التهديد سارت األمور ،فاللجنة املركزية التي ٍيُزعم أنها
ُخ ِّوفت عادت وطرحت مسألة االنتفاضة وتب ّنت قرار تنظيمها.
هذا ليس مجرد إشاعة ايها الرفاق .إنه متعلق بكتاب جون ريد املعروف “عرشة أيام» .كان ريد
بعيدا عن حزبنا .وبالطبع ،ال ميكنه أن يعرف تاريخ جلستنا الرسية يف  10أكتوبر .وبالنتيجة،
فقد تأثر باألقاويل والدسائس التي راجت من قبل أُناس مثل سوخانوف .وهذه القصة تم
متريرها الحقاً وتكررت يف كثري من الكراسات التي كتبها تروتسكيون ،مبا فيها أحد الكراريس
األخرية عن أكتوبر كتبه سريكني .هذه اإلشاعات قد تم دعمها يف االدعاءات املثبتة يف مزاعم
تروتسيك األخرية.
24. V.I.L. The Trade Unions, the Present Situation, and Trotsky’s Mistakes (30 December 1920). Collected
Works (MMoscow Progress Publishers, 1960-1970), vol.32. pp.19-42.
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ويف أعقاب مزاعم تروتسيك األخرية ،مل يعد ممكنا تجاهل هذه االفرتاءات ،نظرا ً ألنها صيغت يك
(((2
تؤثر عىل شبابنا  ،ولسوء الحظ ،فإنها حصدت بعض النتائج يف هذا السياق.
يف طبعة دار التقدم لكتاب جون ريد نفسه ،الرتجمة العربية يؤكد املرتجم ما كتبه ستالني:
“...فالقرار بالعصيان املسلح اتخذ يف جلسة رسية للجنة املركزية يف  )10( 23أكتوبر ترشين
األول  ، 1917حرضها لينني ولوبنوف ودزرجينسيك وزينوفييف وكامينييف وكولنتاي ولوموف
وسفردلوف وسوكولنيكوف وستالني وتروتسيك واوريتسيك .وقد صوت ضد اقرتاح لينني
زينوفييف وكامينييف ،وبعد ستة أيام ،يف  )16( 29ترشين األول أكتوبر ،عقد اجتامع موسع
للجنة املركزية حرضه ممثلو اللجنة التنفيذية للجنة املركزية الفرعية يف برتوغراد واملنظمة
العسكرية وسوفييت برتوغراد والنقابات ولجان املعامل واملصانع وعامل السكك الحديدية
ولجنة الحزب يف منظمة برتوغراد ويف هذه الجلسة تال لينني القرار املتخذ يف الجلسة السابقة
للجنة املركزية .ون ّوه لينني يف كلمته إىل أن الوضع السيايس املوضوعي ،سواء يف روسيا أم يف
أوروبا ،مييل رضورة انتهاج سياسة العصيان املسلح .واقرتح لينني عىل االجتامع قرارا يرحب
بقرار اللجنة املركزية عن العصيان ويؤيده( .انظر املؤلفات املجلد  26ص  ) 165وأ ِق ّر القرار
بـ  19مقابل  2وامتناع  .4من جديد صوت زينوفييف وكامينييف ضد قرار اللجنة املركزية”.
املحرر(.((2
ولعل هذا التورط اإلقصايئ ال يزال سمة بارزة تطغى عىل مواقف الرتوتسكيني من مختلف
القوى ويف مختلف الثورات مبعنى زعم امتالك الحقيقة املاركسية تحديدا ً ،بل هو منحى تو َّرم
أكرث ليتخذ أشكاال انتهازية .فرغم مواقف تروتسيك ضد سياسات البالشفة ،وضد لينني نفسه،
حاول أتبا ُع ُه الحقاً الزعم بأن تروتسيك كان “اللينيني األول” .ورغم وقوف الرتوتسكية ضد
الثورة يف بلدان املحيط ،ومنها الثورة الكوبية ،وخاصة نقدهم لنظرية البؤرة الثورية (انظ ْر
الحقاً ،الرتوتسكية يف أمريكا الالتينية) ،نجد أنها بعد استشهاد جيفارا بعقود تحاول السطو عىل
25 24 From where the quote is taken:
?http://www.marxists.org/.../stalin/works/1924/11_19.htm1924 :Trotskyism or Leninism
www.marxists.org
Speech Delivered at the Plenum of the Communist Group in the A.U.C.C.T.U., November 19,
1924;First published in Pravda, No. 269, November 26, 1924;Transcribed by Carl Kavanagh.
انظر بالعربية كذلك :تروتسكية أم لينينية؟  -ترجمة عز الدين بن عثامن الحديدي جوزيف ستالني الحوار املتمدن-
العدد 17:52 - 2 / 1 / 2013 - 3960 :املحور :االرشيف املاركيس   .
 .26عن الطبعة العربية لكتاب جون ريد  ،عرشة ايام هزت العامل ،دار التقدم ،موسكو ص  ،84مع مقدمتني ل
كروبسكايا و لينني ( .تم ايداع هذا املصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم  1972/2975مطابع دار
املعارف مبرص.
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تراثه بشكل انتهازي .مثال :قيل بأنه ُوجد يف جعبته كتاب الثورة الدامئة؟ يال سالم! أي إثبات؟
هل من عجب أن يقرأ جيفارا لهذا أو ذاك؟( .((2هذا ناهيك عن وقوف الرتوتسكيني حالياً
ضد مختلف أشكال حرب الغوار( .انظ ْر الحقا موقف الرتوتسكيني من حرب الغوار يف الهند)
ووقوفهم يف مرص مع اإلخوان املسلمني ويف سوريا مع الثورة املضادة ،حتى بعد انكشاف دور
قطر والسعودية والواليات املتحدة وتركيا والكيان الصهيوين والغرب الرأساميل الرسمي عموما!.
لقد قادت النزعة القصوية واالنحصارية يف الطبقة العاملة الرتوتسكيني إىل عدم االصطفاف
ضد الفاشية :كتب توليايت:
«...رفض الحزب االشرتايك يف الواليات املتحدة املساهمة يف أية حركة معادية للفاشية ،وذلك
تحت تأثري الرتوتسكيني الذين تسللوا إىل صفوفه واستحوذوا عىل قيادته ،وقد غلّفت القيادة
رفضَ ها هذا بقنا ٍع من الدمياغوجية بأن النضال كان نضال «طبقة ضد طبقة» .وكام كان
متوقعا ،مل تعرتض الطبقة الحاكمة عىل مثل هذه اللفظية الخطابية ال سيام وأن مثل هذه
الدمياغوجية اليسارية كانت عامال يف شق القوى التي كانت لديها املقدرة عىل إيقاف مساعي
رأس املال االحتكاري الرامية إىل إقامة دكتاتوريته السافرة الخاصة به .إن شعار طبقة ضد طبقة
مل يكن سياس ًة لصالح الطبقة العاملة وال كان ضارا مبصالح الطبقة الرأساملية .لقد كان لفظي ًة
فارغة ،إال أنه كان شعارا انشقاقيا»(.((2

املوقف من القومية
يختلف موقف تروتسيك وأتباعه من القومية مع كل من ماركس ولينني وستالني وماو عىل
حد سواء.
كتب ماركس...« ،رغم أنه يف الجوهر ،بل ويف الشكل ،تناضل الربوليتاريا نضاالً مع الربجوازية
تحل بدايةً ،ويف املقام
يكون يف البداية نضاالً قومياً .إن عىل بروليتاريا كل بلد ،بالطبع ،أن ّ
األول ،املسائل مع برجوازيتها( »((2ويضيف ...« ،يُوبَّخ الشيوعيون عىل رغبتهم يف إلغاء األوطان
 .27انظر بهذا الصدد نقد ريجيس دوبريه ملواقف الرتوتسكيني من الثورة يف أمريكا الالتينية وتأكيده عىل اختالف
الثورة الكوبية ،وخاصة نظرية ومامرسة البؤرة الثورية تناقضها مع مغامرات الرتوتسكيني
Regis Debray, Revolution in the Revolution Grove Press 1967.
 .28باملريو توليايت ،محارضات يف الفاشية ،دار الفارايب  1979ص .29
29. Marx Engels, The Communist Manifesto med by, Samuel J. Beer, Appleton-Century-Crofts,
Inc. New York. 1955. P.21.
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والقومية .فال وطن للعامل .ال ميكننا أن ننتزع منهم ما ال ميلكون .وطاملا أن عىل الربوليتاريا
بداي ًة أن تحقق التفوق السيايس ،فعليها أن تكون الطبقة القائدة يف األمة ،يجب أن تشكل هي
بنفسها األ ّمة .وعليه ،فهي نفسها قومية ،ولكن ليس باملعنى الربجوازي للكلمة(”((3
لقد أثبتت التجربة يف الوطن العريب أن املسألة القومية هي مسألة طبقية يف التحليل العميل
واألخري .فقومية الطبقات الربجوازية هي قومية تجزيئية قطرية تابعة ومساوِمة لالستعامر وغري
وِحدَوية وبالطبع معادية لالشرتاكية ،هذه هي القومية الحاكمة .أما قومية الطبقات الشعبية
فهي القومية الكامنة وهي وحدوية وتقدمية واشرتاكية(.((3
وكتب لينني ...“ :النمط األول هو البلدان املتقدمة يف غرب أوروبا (وأمريكا) حيث الحركات
شيئ من املايض .والنمط الثاين أوروبا الرشقية ،حيث هي مسألة الحارض ،والنمط
القومية ٌ
الثالث ،أي البلدان شبه املستعمرة واملستعمرات ،فهي مسألة املستقبل(”((3
وكتب ستالني:
“...إن األهمية العظيمة لثورة أكتوبر عىل صعيد عاملي مجسدة يف حقيقة أنها:
1 .وسعت منظور املسألة القومية وحولتها من مسألة محددة للنضال يف مواجهة القمع
القومي يف اوروبا إىل مسألة عامة لتحرر الشعوب املضط َهدة ،واملستعمرات وشبه
املستعمرات ،من اإلمربيالية.
2 .لقد فتحت إمكانات واسعة لتحررها وفتحت السبل الصحيحة باتجاه ذلك ،وبهذا س ّهلت
إىل حد عظيم مبدأ تحرر الشعوب املضطَ َهدة يف الغرب والرشق ،وو ّجهتهم يف اتجاه
التيار العام للنضاالت املنترصة ضد اإلمربيالية.
3 .وبناء عىل ذلك أقامت جرسا ً بني الغرب االشرتايك والرشق املستعبد ،خالقة جبهة جديدة
للثورة ضد عامل اإلمربيالية ،ممتدة من بروليتاريا الغرب وصوال إىل الثورة الروسية إىل
الشعوب املضط َهدة يف الرشق(”((3
30. Marx Engels, The Communist Manifesto med by, Samuel J. Beer, Appleton-Century-Crofts,
Inc. New York. 1955. P.29.
 .31أنظر عادل سامرة  ،دفاعا عن دولة الوحدة وإقالس الدولة القطرية:ردا عىل محمد جابر األنصاري .منشورات
دار الكنوز األدبية ،بريوت . 2003
32. Lenin “A Caricature of Marxism”, CW, Vol.23, p.38.
33. Stalin “The October Revolution and the National Question” Works, Vol. 4, Foreign Languages
Publishing House, Moscow, 1953, pp.169-170.
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أما تفسري تروتسيك وأتباعه ،فريتكز عىل النزعة االقتصادوية البحتة مهملة املستوى السيايس
القومي لألمم املضطَ َهدة:
“...قال بياتاموف ،بات هذا الشكل من الدولة القومية يق ّيد تطور قوى اإلنتاج .كام تم تب ّني
موقفا مشابها من قبل بوخارين وتروتسيك  .وهكذا فقد ساد اعتقاد واسع بأن دوال جديدة
ذات السيادة لن تبزغ .حتى أن املستعمرات ،يف ظل الرأساملية ،لن تحصل عىل االستقالل-
يف هذه الفرتة الجديدة من الحضور األممي االمربيايل الرأساميل .كان لينني بشكل بارز ضد
هؤالء وهي الحالة التي أسامها اإلمربيالية اإلقتصادية” ،ألنها جوهريا الحظت فقط الخاصية
االقتصادية للحقبة الجديدة لإلمربيالية فاقدين القدرة عىل رؤية خواصها ومتطلباتها السياسية؛
وكتب ردا عىل بوخارين ...“ : :نفس الخطأ األسايس القديم لنفس االقتصادوية القدمية :العجز
عن مواجهة القضايا السياسية(.»((3
“ ...تروتسيك الذي مل يكن صديقا لستالني وصف “ املاركسية واملسألة القومية :بأنها العمل
النظري ...الوحيد لستالني .وبشكل حاسد اضطر لإلذعان حيث وصف املؤلف بأنه يستحق
رسع وأضاف رأيه (الذي مل يُقبل عىل نطاق واسع)
االعرتاف كمنظِّر هام”  .لكن تروتسيك ت ّ
بأن املقالة بكاملها من إيحاء لينني وبأنها كتبت تحت إرشافه و ُح ِّررت من قبله سطرا ً سطرا(”((3

نظرية النخبة
كتب نيكوس بولنتزاس عن مشكلة نظرية النخبة:
“...بوسعنا اآلن إجراء اختبار صارم لجهاز الدولة .ففي النظرية املاركسية بالطبع .تركز هذا
النقاش حول مشكلة البريوقراطية .فعىل الرغم من أن هذا أحد مظاهر جهاز الدولة ،إن مل
يكن األكرث أهمية .وأبعد من ذلك ،فقد تم تحوير وتحريف البحث العلمي بشكل واسع لسبب
أخطاء تحليل تروتسيك ،وبشكل خاص بسبب الروث اإليديولوجي الذي يلوكه أتباعه(”((3
يبدو أن الكيل قد طفح ببولنتزاس من تذبذبات تروتسيك .فرتوتسيك هو تار ًة مع التصنيع
اللينيني وتارة أخرى مع املناشفة يف تبطيء الثورة والتأميامت .وم ّر ًة ضد تحالف العامل مع
34. The Nascent Trend of Imperialist Economism P. 18
35. Leon Trotsky, > Stalin 1967 pp 156-7 quoted in James M. Blaut, The National Question:
Decolonizing the Theory of Nationalism, zed books 1987.p.156.
36. Nicos Poulntzas, Political Power and Social Classes, Verso, 1968, p. 325.
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الفالحني يف الحزب وم ّر ًة أخرى يقرتب قليال من ذلك .هو تار ًة يطالب بالدفاع عن االتحاد
طريف موقفُه األخري
السوفييتي ضد الغزو األجنبي ،وطورا ً يجري اتصاالت مع اإلمربياليات!
ٌ
هذا ،ويبدو أن تروتسكيي سوريا والعامل اليوم عىل نفس النهج .يزعمون بأنهم ضد التدخل
األجنبي يف سوريا ،ويف الوقت نفسه:
•يلومون اإلمربيالية عىل عدم اتخاذ موقف داعم “ ملا يسمونه برأيهم “ثورة” .
•ويهاجمون دول الريع النفطي الخليجي ويقفون مع ذلك إىل جانب “ثورة وهابية
إخوانية” يقدم لها حاكمو الخليج املال والسالح واملج َّندين! ( انظ ْر الحقا ما كتبه جلبري
أشقر -صالح جابر).
يبدو بولنتزاس أشد قرفاً من ورثة تروتسيك ،وال شك أنه محق ،ألن تروتسيك ،رغم توررطاته
يبقى مفكر ا ً لديه ما يقوله.
أما يانغ فيضع إصبعه قريبا من الجرح:
“ ...كانت أساطري بيضاء منتجا من منتجات االختالف مع اليسار الرسمي وغري الرسمي يف
الغرب ،أي مع املاركسة التقليدية التي ميثلها الحزب الشيوعي بشكل مؤسيس ،وكذلك مع
الجامعات الرتوتسكية العديدة مثل “عصبة العامل االشرتاكيني” واالشرتاكيني الدوليني ،التي
ظلت كل منها شديدة التقليدية بطرق مختلفة ،وكانت تعمل رعم النزاعات الحزبية مثل
بعضها يف نفس اإلطار األبستمولوجي ،حيث ترفض األشكال املعارصة الخاصة بالعامل الثالث
ومرشوعية الحركات السياسية مثل االشرتاكية اإلفريقية .ورمبا اختلفت تلك الجامعات حول
كيفية إحداث الثورة يف العامل ،ولكن العامل الذي تراه -وحدود ذلك العامل -كان واحدا يف املقام
األول(”((3
لعل أساس رفض األشكال املعارصة الخاصة بالعامل الثالث واالشرتاكية اإلفريقية أو غريها هو
حق فكري يف اإلدالء بالرأي .ولكن ما يقصده يانغ هو األستذة كام يبدو .فالرتوتسكيون اعتادوا
عىل توزيع التوجيهات وإعطاء عالمات الصح والخطا والنجاح والرسوب بل قلام نجح ،برأيهم،
غ ُريهم هُم.
وليك ال يكون البحث مشوباً بشيطنة جميع الرتوتسكيني ،رمبا من املفيد إيراد ما ييل من يانغ:
 .37روبرت يانج ،أساطري بيضاء ،كتاب التاريخ والغرب ،ترجمة احمد محمود ،منشورات املجلس األعىل للثقافة،
القاهرة  ،2003ص .17
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“ ...ومن الجدير بالذكر أن جامعة “إما االشرتاكية أو الرببرية” الرتوتسكية التي يُع ُّد كورنيلوس
كاسرتيادس وجان فرانسوا ليوتارد من بني أعضائها ،كانت واحدة من الجامعات القليلة من
اليسار الراديكايل يف فرنسا التي أيدت استقالل الجزائر أثناء الكفاح من أجل االستقالل ،وكانت
الجامعة الرئيسة األخرى هي الالمربتيون واألغلبية الساحقة من الحزب الشيوعي الدويل
املنقسم يف ذلك الوقت الذي ارتكب خطأ تأييد حركة التحرير الجزائرية بدال من جبهة
التحرير الوطنية .وفيام بعد ،كان الرتوتسكيون  -يف بريطانيا الجامعة املاركسية  IMGبقيادة
طارق عيل واالشرتاكيون الدوليون (وهذه املنظمة تحظى بقدر كبري من تأييد اليسار األكادميي
املاركيس ،مبن يف ذلك املنظرون ما بعد الكولونياليني البارزون فيام بعد)  ،ويف باريس الشباب
الشيوعي  JCRبقيادة آالن كريفني هم الذين قادوا مع املاويني املعارضة األساسية لحرب فيتنام
يف الشوارع وهي الحملة التي ولدت قدرا كبريا من قوة الدفع ألحداث .”((3( 1968
لكن املفارقة أن يانغ العميق واملوضوعي يتورط اآلن ،وعىل يد نفس الرتوتسكيني ،ومن بينهم
طارق عيل ،فيؤيد ثورة اإلرهاب العاملي بقيادة اإلمربيالية وأنظمة الريع النفطي ضد سوريا!
ترى هل املسألة هي االفتقار للمعرفة واملعلومة ،أم الدعاية الطاغية للرتوتسكيني يف أوساط
املثقفني غري امليدانيني ،أي غري املشتبكني أم هي أستذة األبيض عىل غري األبيض؟

التصنيع؟
لعل مقتل الرتوتسكيني كامن يف تورطهم ما بني الجملة الثورية سياسياً ،واإلصالحية االقتصادية
ميدانياً .وقد تجىل هذا يف الخالف مع ستالني الذي كان ميثل االستمرار االقتصادي ملوقف لينني
من الثورة مبعنى أنها “التصنيع وكهربة البالد”.
ما ييل أحد الردود ضد مواقف الرتوتسكيني:
“...وحيث ال ميكنهم كسب الجامهري بسياسة “تدمري الذات” ،كان يجب أن يتم املناورة
عىل الجامهري لتقوم بذلك“ .إن الرتكيز الظاهر لتدمري الصناعة مقصود به تقويض الثقة
بالحكومة( .»((3هذه األنشطة الشيطانية من الرتوتسكيني تسري جنبا إىل جنب مع محاوالت
 .38روبرت يانج ،أساطري بيضاء ،كتاب التاريخ والغرب ،ترجمة احمد محمود ،منشورات املجلس األعىل للثقافة ،
القاهرة  ،2003ص.21
39. World War II: the real story http://rdln.wordpress.com/2013/11/18/world-war-ii-the-realstory/
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عمالء األملان واليابانيني ...لقد أقام ليون تروتسيك...صالت مع السلطات األملانية واليابانية
لشن حرب نهائية (»((4
م كتبه كثريون ووث ّقوه ،فيصف تروتسيك بأنه
بينام ينحو دانييل سنجر منحى مختلفا ع ّ
تصنيعي جدا  ،super industrialistويقول:
“ ليس هنا مكان املجادلة ،ولكن من األصح أن بوخارين كان يدافع عن التصنيع البطيء جدا
بطء الحلزون يك ال يُنفِّر الفالحني ،بينام كان تروتسيك مع التصنيع الرسيع(”((4

خطاب الرتوتسكيني مقدمة لنهاية التاريخ:
كتب أرثور هريش:
...صحيفة “االشرتاكية أو الرببرية” ملجموعة تحمل نفس اإلسم وعاشت من  1949اىل ،1965
وكان أشهر محرريها كورنيليوس كسرتيادس وكلود ليفورت وهام تروتسكيّان سابقان ...حينام
التقيا  1946وجدا توافقاً بينهام عىل معارضة التوجه السيايس العام للرتوتسكية .وهي صحيفة
تنظيمي باستثناء جلسة كل شهر تضم  40-30شخصا...
غامضة...واملجموعة مل يكن لها حضو ٌر
ٌّ
اعترب كاسرتيادس أن الشيوعية هي التحول املتطور للرأساملية يف معارضة ملا كتبه تروتسيك بأن
(((4
الستالينية هي التحول املش ّوه لالشرتاكية “
واضح أن كاسرتيادس وليفورت قد خرجا من األطر الرتوتسكية ومن االنتامء ألطروحات
الرتوتسكيني ،ولكن غموض الصحيفة (أطروحاتها -أي أطروحاتهم) بقيت يف نفس مسار
البحث عن التطرف وتعليم اآلخرين متاماً كام هي مشكلة الرتوتسكية عموماً .فهام يذهبان يف
رفضهام ليس للطريق السوفييتي يف عهد ستالني ،بل يذهبان إىل حرش الشيوعية يف خانة كونها
أحد أطوار الرأساملية .ولست أدري إن كانا يقصدان شيوعية االتحاد السوفييتي أم الفكرة أو
النظرية الشيوعية نفسها .فاملصدر مل يوضِّ ح وليس لدي مصد ٌر آخر .إن كان قصدهم الشيوعية
نفسها ،فكأنهام أغلقا باب التاريخ وم ّهدا ل “نهاية التاريخ واإلنسان األخري” لدى فوكوياما.
40. Trotsky and his Critics. Revolutionary History Volume 11. Number 1. 2013 p. 45.
41. Daniel Singer, Whose Millennium? Theirs or Ours? Monthly Review Press, New York. 1999,
p.21
42. The French New left: An Intellectual History from Sartre to Gorz, bu Arthur Hirsh, South
End Press Boston, 1981. P.110
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“كاسرتيادس وليفورت ...“ :مل يوافقا رأي تروتسيك يف االتحاد السوفييتي بأنه دولة انحطاط
(((4
عاميل وأن خالصه ممك ٌن اذا ما تم استبدال بريوقراطية ستالني ببريوقراطية تروتسيك وأتباعه“
هنا يؤكدان تح ّر َرهام من ستالني وتروتسيك معاً ،ويؤكدان أن تروتسيك هو بريوقراطي أيضاً،
وهذا اإلقرار ال يصدر عن الرتوتسكيني إال بعد أن يغادرا هذا املربع!.
صحيح أن االنتقال من بريوقراطية إىل أخرى ليس خالصاً ،ولكن بالطبع كام رأينا ،فإن الخالص
من بريوقراطية السوفييت كان تح ّول رشق أوروبا إىل التبعية للمركز الرأساميل وانتقال روسيا
من حكم الربجوازية املافيوية والتخادم لإلمربيالية يف حكم يلتسني إىل الربجوازية القومية ذات
التوجه االستقاليل واإلنتاجي يف عهد بوتني مدفيدف ،أي مل تذهب لالشرتاكية التي تحدث عنها
معظم الرتوتسكيني وال إىل تقوية دور العامل وال إىل املجهول الذي وصل إىل أعتابه كاسرتيادس
وليفورت.
كل من كاسرتيادس وليفورت انتفاضة عامل أملانيا الرشقية ( )1953والثورات
« ...حلَّل ٌّ
البولندية واملجرية ( )1956من وجهة نظر ماركسية يف الرصاع الطبقي .وتم تفسريها كثورات
بروليتارية ضد الطبقة البريوقراطية الحاكمة ،وبأن تشكيل مجالس عامل يف املجر خالل عصيان
(((4
 1956هو منوذج ثوري جديد لبناء سلطة العامل يف ظل االشرتاكية »
ال يسعنا ،وقد قُمعت هذه االنتفاضات ،القطع يف ما إذا كانت حقيق ًة ذات طابع بروليتاري
تقودها قوة عاملية مبفهوم الوعي السيايس الطبقي يف رصاع طبقي .ورمبا كان هذا صحيحاً يف
حقبة مل تفقد االشرتاكية وه َجها بعد .ولكن ،قياساً عىل ما حصل بعد تفكك االتحاد السوفييتي
والكتلة الرشقية ،فإن النتائج ،يف ما يخص قوة الطبقة العاملة ناهيك عن االشرتاكية ،كانت
كارثية.
يف نهايات طرحهام يزعم كاسرتيادس وليفورت ،بعد أن مل ينارصهم أحدٌ ،ال «الستالينيون» وال
أي من اليسار املتطرف ،لذا كتبا «  ...نعتقد بأننا منثل استمرار املاركسية الحية
الرتوتسكيون وال ٍّ
(((4
يف املجتمع املعارص »
43. The French New left: An Intellectual History from Sartre to Gorz, bu Arthur Hirsh, South
End Press Boston, 1981. P. 110
44. The French New left: An Intellectual History from Sartre to Gorz, bu Arthur Hirsh, South
End Press Boston, 1981, p. 111
45. The French New left: An Intellectual History from Sartre to Gorz, bu Arthur Hirsh, South
End Press Boston, 1981, p. 115.
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ال أعتقد أن هناك تيارا ً أو مفكرا ً ماركسياً مل يقل بأنه هو النهج املاركيس الصحيح .وقد تكون
مصداقية أي طرف يف واحدة من اثنتني أو من كليهام معاً:
•بقاء ودميومة طرحه وموقفه النظري أو تحليله عىل األقل
•أو تحقيق انجازات ثورية عىل األرض.
وينتهي كاسرتيادس وليفورت إىل القول:
“ ...جرت خيانة ماركس من ِقبل أتباعه الحقيقيني .لكن ،فات الوقت عىل إنقاذ ماركس النقي.
متيل جميع االكتشافات النظرية والنظريات الكربى لتحويل نفسها إىل أسطورة طاملا ترمي إىل
(((4
التحول إىل أنظمة ،واملاركسية ليست أقل من غريها “
وبهذا يختتامن موقفهام بنفس النغمة الرتوتسكية ،وهي املفاخرة برفض كل يشء وصوال إىل
عدم اإلنجاز ،ورمبا لوم وبهذا يختتامن موقفهام بنفس النغمة الرتوتسكية ،وهي املفاخرة
برفض كل يشء وصوال إىل عدم اإلنجاز ،ورمبا لوم الظروف واآلخرين .رمبا كان الدفاع عن
حيوية املاركسية (عىل األقل املادية التاريخية) صعباً ،كان صعباً يف فرتة ستالني وأصعب يف
فرتة خروتشوف ،وشبه مستحيل يف فرتة بريجينف .لكن ،ماذا يقول هؤالء ،وكثريون غريهم ،يف
ما يحدث اليوم إثر وحشية وفاشية الرأساملية االحتكارية امل ُ َم ْولنة من جهة ،واتضاح فعالية
خطاب و أدوات التحليل املاركيس من جهة ثانية؟ ماذا عن أزمة فيض اإلنتاج وتدين معدل
محل اإلنتاج
االستهالك والتوحش التسليحي والحرب لرأس املال؛ وماذا عن حلول املضاربات ّ
وتكدس الرتيليونات الكسولة دون أفق استثامر؟ وماذا عن تهالك األحزاب الشيوعية بأنواعها
رغم نضج ملموس للظرف املوضوعي...الخ.
غري عمليانية
رمبا يتفق كثريون عىل استنتاجنا بأن الرتوتسكية هي تيار غري عملياين .فالقطيعة شبه التامة
بني تنظرياتهم من جهة وبني عدم إنجازهم أي مرشوع ثوري عميل تسمح باالستنتاج بأن
الرتوتسكييةحالة وسطى بني الفرد غري الحزيب حقاً وبني الحزب غري العميل حقاً .وهذا ما يُفسح
فرصة أو مسافة لالنحراف والسقوط حتى يف تواطؤ مع اإلمربيالية.
46. The French New left: An Intellectual History from Sartre to Gorz, bu Arthur Hirsh, South
End Press Boston, 1981, p. 131
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نورد يف التايل استنتاج بوتومور:
“ فاألممية الرابعة التي أسسها تروتسيك مل تثبت فعاليتها كأداة لحفز الثورة ،لكنها لعبت دورا
ملموساً يف تشجيع حوار عىل صعيد عاملي يف العقائد السياسية للرتوتسكية ،ويف خلق تعدد من
املجموعات الرتوتسكية الباحثة عن اسرتايجية صحيحة للثورة يف العرص الحايل(. ”((4
وبالطبع ،فام يقوله بوتومور فيه مستوى من دقة االستنتاج ومستوى آخر من عدم النقد.
فاملاركسية هي فلسفة العمل أو الواقع ،أو الرباكسيس كام يقول غراميش .يف املستوى العميل
مل يحقق هذا التيار شيئاً .فلو كانت الرتوتسكية مدرسة نظرية بحتة لكان استنتاج بوتومور
صحيحاً ،أي كمدرسة فرانكفورت .وتجدر اإلشارة إىل أن كتاب بوتومور قد صدر عام  ،1983أي
قبل انكشاف عالقة التورط اتروتسيك مع املحافظني الجدد.
هل السبب أن بوتومور أميل إىل تروتسيك منه إىل ستالني؟.
أما أن تستهدف الرتوتسكية مختلف القوى والتيارات املاركسية العمليانية دون أن تحقق شيئاً
يف هذا املستوى ،أي برغم عجزها ،فهذا موقف يبني بأنها تيار يتشاغل كثريا بالخطاب السيايس.
ورمبا هذا أحد أسباب الخالفات واختالفات حتى داخل التيار الرتوتسيك نفسه.
تعيدنا هذه املعضلة الرتوتسكية إىل موضوع البحث مجددا ً ،مبعنى أنها وجدت طريقها
العملياين يف ارتباطها باملركز اإلمربيايل ،أي باملحافظية الجديدة حيث تورط هذا الجناح منها
بأممية اإلمربيالية ورأس املال يف أقىص شبقها املايل والعدواين والدموي.

47. A Dictionary of Marxist Thought, ed by Bottomore, Harris, Kieman and Miliband, Blackwell
1983,490
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تروتسيك بعد خروجه

تروتسيك بعد خروجه
مل تتوقف هجامت تروتسيك وأتباعه أو تنحرص يف ستالني وحده ،بل امتدت لتطال االتحاد
السوفييتي نفسه ،وتواصلت كذلك .وبالطبع مل تأخذ يف االعتبار صمود االتحاد السوفييتي يف
وجه اإلمربيالية والثورة املضادة داخليا يف السنوات األوىل للثورة وما خرسه من املواطنني كإجهاد
اجتامعي اقتصادي واملناضلني الثوريني كتدمري للحزب البلشفي بفقدان كوادر واعية وثورية،
كام مل تأخذ يف االعتبار الدمار الدميغرايف واالقتصادي الهائل لالتحاد السوفييتي يف الحرب
العاملية الثانية ودوره يف هزمية النازية بينام كان الغرب ينتظر انهيار السوفييت قبل أن يبدأ
بإنزال النورماين( .((4هذا ناهيك عن اإلنجازات التي تحققت عىل يد البالشفة حيث اختُرصت
يف ستالني عىل شكل انحرافات لصالح الثورة املضادة ومعاداة األممية الشيوعية .وال شك أن
هذا املتكأ كان رضورياً لتربير الهجوم عىل التجربة يف شكل هجوم عىل ستالني نفسه .وال شك
أيضاً أن الهجوم عىل ستالني ومن خالله رضب الثورة البلشفية هو تكتيك خبيث ويسهل متريره.
هذا الهجوم باملطلق ،يضع الباحث والقارىء عىل حد سواء أمام معضلة جملة من التساؤالت:
هل األمر موتورية شخصية بدأت مع تروتسيك
هل األمر والء مجنون للامركسية يعتقد أنه املالك الوحيد للحقيقة كام ترى داعش نفسها بني
املسلمني؟
هل األمر تغطية عىل عالقات مشبوهة مع اإلمربيالية والصهيونية انتهى بالتورط يف مرشوع
إمرباطورية السوق /رأس املال كبديل لألممية الشيوعية؟
هل لدى هؤالء قدرة رؤيا خارقة يتفردون بها؟
تأسيس األممية الرابعة
من الطبيعي أن تنهض تيارات يف املاركسية كام يف غريها .ال أحد له حق االعرتاض عىل مبدأ
التنوع والتضاد سواء كانت التيارات مناهضة أم متقاطعة مع املنحى الفلسفي والسيايس العام
48. World War II: the real story http://rdln.wordpress.com/2013/11/18/world-war-ii-the-realstory/
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للنظرية نفسها .ومن ضمن هذه التيارات كانت األممية الرابعة التي ال يستقيم املوقف منها،
شأنها شأن غريها ،إذا ما أقيم عىل رفضها من حيث املبدأ.
فالنقد العلمي الثوري املعمق دامئا أوسع من النظرية ،ألنه يستوعب النظرية ويرد عليها
ليؤسس لتطو ٍر ما .وبهذا فالنقد ميتلك فضاء واسعا .بل هو ُمطالب بأن يقدم لإلنسانية النظرية
بعد االختبار مضيفا إليها جهوزية أكرث لالستيعاب سواء استيعاباً مقبوال أو مرفوضاً.
ومن هنا ،فإن ما يقرر املوقف من تيار ما ،وأقصد بتيار ليس فقط املستوى التنظريي بل
كذلك التبلور التنظيمي ،هو وضع هذا التيار خالل التجربة ومن ثم مآله وتحالفاته .وهنا ،فإن
السياسة هي التي تكشف التباسات النظرية أو تخابثات السياسيني واملثقفني.
هذا ما قصدته يف هذه املحاولة يف تجليس العالقة بني الرتوتسكية واملحافظية الجديدة.
لذا ،ليست املشكلة يف تأسيس تروتسيك لألممية الرابعة  1933أثناء وجوده يف تركيا .أليست
املاوية مدرسة وتيار ونظرية وثورة؟ أليست البؤرة الكوبية تيار ا ً ومدرسة ونظرية وثورة؟
وبعيدا عن املاركسية الثورية املادية ،أليست فرانكفورت مدرسة ونظرية/ات ،ولكن ليست
ثورة؟
إن املشكلة يف املآالت لهذا التيار أو ذاك:
•املآل النظري أين وصل؟
•واملآل السيايس أين اصطف؟
•واملآل العميل هل أنجز مرشوعا ما أم ال.؟
ال ميكن للمرء التقليل من فعل النظرية يف اإلنسان .ولكن حني تجند النظرية أو يتجند حولها
مجموع برشي تتحول من الكمون إىل الفعل ،وحينها إما تكون قوة تثوير وتغيري أو قوة تدمري.
لقد أعاد تروتسيك وهو يف تركيا تجميع مؤيديه تحت اسم األممية الرابعة .وهي تسمية متسح
األممية الثالثة وتناصبها العداء بل والتناقض .أي ليست ،كام كانت األممية الثانية ،تطويرا ً
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لألوىل والثالثة تعديالً للثانية (وغالباً يف نفس السياق) ،بينام كانت األممية الثانية والنصف
انحرافاً أو رجوعا إىل االشرتاكية الدميقراطية وتورطاً يف سياسات األنظمة اإلمربيالية خالل حربها
العاملية األوىل.
ال يقوم نقدنا عىل محاولة تروتسيك عىل قلة مؤيّديه وال حتى عىل خروجه وتضادّه مع األممية
الثالثة ،بل عىل الورطات والتواطؤات التي عاشتها تجربة الرتوتسكية قبل الخروج وبعده وحتى
اليوم .وهي تواطؤاتٌ اتسمت بالجملة الثورية ،واالصطفاف يف معسكر الثورة املضادة بغض
النظر عن وجود مناضلني حقيقيني مل يدركوا أنهم إمنا قد انتهوا هناك! ولعل هذا أحد أهم
أهداف هذا الكتاب وتحديدا ً لجم مزاعم “الثورة” للرتوتسكية وإلنارة الطريق أمام الجيل
الشاب يك ال يتورط يف مغامرة وانخداع.
رمبا من املهم التذكري ببعض أتباعه ألن لهم دورهم يف تكريس مواقفه ومن ثم بناء عالقة مع
السلطة يف الواليات املتحدة ،وخاصة ماكس شختامن وفريدا خالو (صديقته املقربة) والروايئ
شاؤول بيلو والشاعر أندريه بريتون واملثقف واسع االطالع من ترينيداد يس.إل.آر .جيمس،
وجيمس .يب .كانون.
وكام أرشت أعاله ،فقد أصبح دور تروتسيك وأتباعه هو الهجوم عىل ستالني ما يصب يف النهاية
ضد االتحاد السوفييتي ،وخاصة يف السنوات السابقة عىل الحرب العاملية الثانية حيث كانت
غيوم النازية تتلبد ضد موسكو .يف تلك الفرتة دعى تروتسيك ( )1938النتفاضة ضد ستالني “:
ضد عصبة ستالني البونابرتية (.»((4
ولكن باملقابل ،يتجاهل بوتومور كل هذا ويزعم بأن تروتسيك مل يكن مؤيدا ً للغزو اإلمربيايل
لالتحاد السوفييتي.
« ال يُنظر إىل البريوقراطية الحاكمة «كطبقة جديدة» ،بل كنتوء طفييل ،وال االتحاد السوفييتي
«كرأساملية الدولة» بل «دولة االنحطاط العاميل» ،التي برغم ذلك ،أبقت عىل بعض مكاسب
(((5
ثورة أكتوبر؛ وعليه ،فإنه يف حالة الحرب عىل الثوريني أن يدافعوا عن االتحاد السوفييتي»
49. Trotsky Y., Programme the Transition (1948), brochure published in France, August 1946,
p.33.
50. A Dictionary of Marxist Thought, ed by Bottomore, Harris, Kieman and Miliband, Blackwell
1983, 490
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مالحظتي هنا أن بوتومور مل ُيرش إىل مرجع محدد.
تناقض هذا مع شهادة بوخارين التي هي إقرار شخيص واضح منه نفسه ،ناهيك عن
نالحظ َ
أن السياق التاريخي وحتى الحايل ،يؤكدان ما قاله بوخارين.
كم هو الفت أن الرتوتسكيني يف سوريا وقفوا مع الناتو والوهابية واإلخوان املسلمني منذ بدء
األحداث  ،2011وأيدوا العدوان الناتوي عىل ليبيا ،ووقفوا ضد حكومة مادورور يف فنزويلال
 2013و )! 2014انظر الحقا).
بالطبع ،كان االتحاد السوفييتي حينها عرضة لهجوم الفاشية ضده ،لكن خطورة الرتوتسكية
بأنها منسوبة إىل املاركسية .فمن ضمن ُسعارها نرشت ما ييل:
“...هناك املاليني من الناس الذين يودون االنضامم إىل املنظمة الرتوتسكية بينام ستتدهور
األمميات االشرتاكية والشيوعية ،بشكل يثري السخرية .إن سقوطهن سيكون رشطاً أساسياً لحركة
الثورة الحقيقية التي تقودها األممية الرابعة(.»((5
طبعاً ،مل يحصل هذا .وبنفس الطريقة يف الحلم والخيال (انظر الحقاً) كتب الرتوتسكيون
يف بريطانيا  1990بأن سقوط االتحاد السوفييتي هو سقوط إحدى اإلمربياليتني وبأن القوى
العاملية سوف تتصاعد قوتها بعد ذلك!
رمبا هذا الوعد من تروتسيك هو الذي أورث أتباعه شقا ًء أبدياً .فقد وضعوا شعار إقصاء كافة
القوى الشيوعية إنجيالً لهم ،وهو ما أطاح بهم يف أحيان كثرية إىل مواقع مضادة للثورة إىل
أن انتهى كثري من قياداتهم ضمن املحافظني الجدد مستبدلني األممية الشيوعية بأممية رأس
املال /السوق .أما عربياً ،فقد وقفوا دوما مع تحطيم أي نظام عريب لديه نزعة قومية عروبية،
األمر الذي يفرض التساؤل حول عالقتهم بالصهيونية القامئة عىل اليهودية السياسية؛ مبعنى
أنه باملعيار التقدمي ،فالدول العربية ذات التوجه القومي يجب أن تكون مقبولة أكرث لدى
الرتوتسكيني “كثوريني وأمميني مفرتضني” ،مقبولة أكرث من األنظمة العربية الوهابية والريعية
النفطية التي وقفوا معها بعد ما يسمى “الربيع العريب” ،ناهيك عن وجوب وقوفهم باملطلق كـ
“أمميني” ضد الكيان الصهيوين اإلشكنازي مبا هو خليقة اإلمربيالية ومغتصب وطنٍ لشعب آخر.
51. “... Trotsky and his Critics. Revolutionary History Volume 11. Number 1. 2013. Deutscher
Im,. “Trotsky, le Profe’te hors0de-loi” Ed. 10-18, volume VI, p.568.
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وصل التنافس عىل األسواق وتجديد اقتسام العامل بني اإلمربياليات ،سواء رأساملية النازية أو
رأساملية اللرباليات الغربية حد الرصاع املسلح الذي امتد بهام لالقتتال عىل نطاق عاملي .ولكن
هدف النازية الرئيس كان تقويض االتحاد السوفييتي وصوال إىل السيطرة عىل العامل .وانتهت
يصح تحليل تروتسيك وال
الحرب بسقوط النازية ،وخاصة عىل يد االتحاد السوفييتي .ومل ّ
متوضعه لصالح الثورة املضادة .واألهم ،أن درساً حقيقيا مل يُؤخذ .لك ّن استحالة سقوط االتحاد
السوفييتي دفعت برتوتسيك إىل توسيع فرجار اهتامماته عاملياً وخاصة يف البلدان الصناعية.
تروتسيك نفسه
بعد صمود االتحاد السوفييتي يف الحر ب العاملية الثانية ،وبعد تلك الحرب ،مل يعد للرتوتسكية
أمل يف الثأر ،فتحول نشاطها إىل البلدان الرأساملية الغربية .وهناك اتضح اندهاش الرتوتسكيني
ٌ
بالثورة يف البلدان الصناعية ،وهو املوقف الذي يستثني أو يزدري الفالحني .وضمن ذلك
العامل الثالث ،لنتذكر موقفهم من الثورة الصينية منذ بدايتها وحتى اآلن ،موقفهم من الثورية
البوليفارية يف فنزويلال (انظر الحقا).
من بني ما مل يختلف عليه تروتسيك مع ستالني كان املوقف اإلماليئ عىل الصني من قبل االتحاد
السوفييتي قبل خروج تروتسيك ،وخاصة الخالف بني الشيوعيني الصينيني والكومنتانج .لك ّن
الفارق هو أن ستالني ،بعد املذبحة التي قام بها الكومنتانج ضد الشيوعيني عام  ،1927عدّل
من موقفه إىل أن جاء خروتشوف وفتح النار عىل املاوية (قصة الخالف الصيني السوفييتي).
الرتوتسكية مأخوذة بالتقدم الصناعي يف املركز الرأساميل ح ّد االندهاش واملراهنة.
«...خالل انتظار ذلك التطور ،فإن تروتسيك قد توصل اىل الجزم بأن املنافسات الصناعية ،قد
تنتهي إىل «تقوية امليول واالتجاهات الثورية للجامهري» والدور املركزي التحادات العامل
باعتبارها «الرافعة األساسية للتحول االقتصادي للبلد» .إنه تنبؤ واثق بأن الحزب الشيوعي
سوف يحتل مكانة حزب العامل املستقل .ويف ما يتعلق بعالقته مع حزب العامل فهي مطبوعة
بإطراء (تعودنا عليه) بأن حزب العامل املستقل نفسه هو «انتفاضة مركزية/وسطية داخل
حزب إمربيايل اجتامعي(.»((5
52. Trotsky and his Critics. Revolutionary History Volume 11. Number 1. 2013 p. 45.
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لقد متسك تروتسيك ،بعد طرده من االتحاد السوفييتي ،بنفس الدور االستعاليئ واضعا نفسه
معلامً للثوريني وللثورات .يف إشارة من سوفاراين عن تروتسيك:
«...أي شخص يناقضه هو بدرجة أو بأخرى خائ ٌن أو ثورة مضادة (ص ،)35البعض سوف
يُدهشون حينام يجدون أنفسهم وبرسعة محرومني .واألكرث تنغيصاً هو التمدد املتواصل واملقزز
يف مجهودات تروتسيك ليخرب اليسار اإلسباين ما عليه أن يعمل خالل الجبهة الشعبية والحرب
األهلية .فقد أعلن بشكل سيىء عام  1939بأنه ليس واضحا اآلن بأن خوف  POUMمن
الرأي العام للربجوازية الصغرية لألمميتني الثانية والثالثة وفوق كل هذا من األنارخيني ،كان أحد
األسباب األساسية النهيار الثورة اإلسبانية( ».((5ص  .9وقد كرر نعت أل  POUMيف مواضع
كثرية بالغباء .
لكن مشكلة تروتسيك بأنه مل تكن لديه إمكانات حقيقية لتخربه عن الثورة اإلسبانية ...”...
معلومات تروتسيك كانت شديدة العجز وغالباً تأيت متأخرة ...حتى وهو ال يتكلم اإلسبانية
يريد أن يفرض سياساتة(.((5
كتب روبرت موسز ...« :إن أكرب األخطاء األخالقية التي اقرتفها العامل املتقدم هي رفضه االنغامس
واقعيا يف تطبيق هذه الحرية ....وكام يتضمن املصطلح ،فإن أولئك الذين يتمسكون بتحليل
رأساملية الدولة يعتقدون بأن الثورة املضادة التي قادها ستالني قد انتهت إىل جلب شكل
جديد من الرأساملية ،هي رأساملية الدولة .وأولئك الذين متسكوا بوجهة نظر هذه الجامعيات
البريقراطية فكروا بأن الثورة املضادة قد أقامت شكال جديدا ً من املجتمع الطبقي .والذي ،وإن
مل يطبق قوانني الراساملية ،يستغل العامل والفالحني بآليات جديدة .هاتان النظرتان تستشني
واحدت ُهام األخرى يف تحليلهام ،لك ّن كلتيهام عادتا إىل نفس االستنتاج السيايس يف ما يخص
الحرب العاملية الثانية ،مثال أنه مل يكن من الواجب الدفاع عن االتحاد السوفييتي يف وجه
اإلمربيالية األملانية تحت سلطة النازية التي شنت الغزو عىل االتحاد السوفييتي .هذا ما صيغ
عىل أنه وجهة نظر «املعسكر الثالث».
53. Trotsky and his Critics. Revolutionary History Volume 11. Number 1. 2013 p. 45.
http://tendancecoatesy.wordpress.com/2014/01/31/trotsky-and-his-critics-a-review/
أذكر عام  1984إلتقيت أحد قياديي الرتتوتسك يف لندن ،فأخذ يرشح يل كيف يجب أن تحصل الثورة يف مرص  .قلت
له هذه األستذة ال تعجبني .وكان ذلك اللقاء اليتيم.
 .54يبني التفنيد التايل للرتوتسكيني بني بعضهم بعضاً مدى التمسك املتحجر بأطروحات تروتسيك حتى مع ثبوت
خطئها.
39

لعل ما يناقض أن االتحاد السوفييتي كان رأساملية دولة بأي معنى من املعاين ،فإن مقادير
ملموسة من رأس املال كان يجب أن تتوفر لدى البريوقراطية ،ولكن هذا مل يكن الحال(.»((5
وبالطبع يقصد الكاتب هنا أن النظريات الثالثة هي بني الرتوتسكيني أنفسهم.
هناك جدل واسع حول هذه املسألة مبعنى :هل هي رأساملية الدولة أم رأساملية بال رأسامليني
أم دولة االنحطاط العاميل...إلخ .وبالطبع ،ال ميكن قراءة تفكك االتحاد السوفييتي بعد سبعني
سنة عىل ضوء تنظريات تروتسيك لنقول أن هذا التفكك تأكي ٌد لتنظرياته .فقراءة تفكك االتحاد
السوفييتي ال بد أن تتم بقراءة التطورات الداخلية فيه والعاملية ضده .ولعل الخلل الداخيل
الذي قاد إىل تفكك االتحاد السوفييتي كان مع املجيء بخروتشوف الذي ص َّعد الخالف مع
الصني ،وطرح التعايش السلمي مع اإلمربيالية وأدخل حوافز الربح لتشجيع العامل بدل الكفاية
والتثقيف الشيوعي حيث طبّق نظرية إفزي ليربمان يف الحوافز املادية وأعطى املدراء دورا ً عىل
حساب التخطيط املركزي...الخ .أما يف فرتة بريجينيف ،فقد واصل االتحاد السوفييتي سباق
التسلح مع اإلمربيالية األمر الذي أنهكه اقتصادياً(.((5
ومن جهة ثانية ،فإن اإلمربيالية التي شنت حربني عامليتني كان االتحاد السوفييتي أشد
املترضرين منها وهو نفسه الذي حمل عبء هزمية النازية وما كلفه من تضحيات برشية
عىل األقل ( 25مليون مواطن) .فمن الطبيعي أن يكون لهذا أثره عىل مستقبل البلد اقتصاديا
واجتامعيا وسياسياً .ومن جهة ثانية ،فاإلمربيالية مل توقف حربها ضد االتحاد السوفييتي ،وهذا
أمر طبيعي من جانبها.
يجدر التنويه هنا أن السعودية لعبت دورا أساسيا يف تفكيك االتحاد السوفييتي ،وذلك يف
مستويني عىل األقل:
55. David Rieff, June 19, 2014 Issue > The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the
Forgotten Rights of the Poor challenged as false by the economist William Easterly in his new
book, The Tyranny of Experts.
 .56انظر عادل سامرة الربيسرتويكا ،حرب الخليج والعالقات العربية السوفييتية :النظام العاملي يعيد إنتاج نفسه،
منشورات مركز إحياء الرتاث العريب يف الطيبة/فلسطني  .1991وكذلك،
See Adel Samara, The Soviet Union from Revolution to Collapse, in The Collapse of the Soviet
Union: Causes and Lessons. International Commumist seminar, Brussles=Belgium. 1998,pp.
223-236
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األول :حيث لعبت السعودية دور املنتج املر ِّجح ألسعار النفط ،والتي قاد تخفيضُ ها املقصود
منذ بداية الثامنينيات إىل جفاف كبري يف السيولة املالية يف االتحاد السوفييتي .وال شك أن دوافع
السعودية مل تكن اإلسالم بل دورها يف املخطط العاملي للثورة املضادة بقيادة الواليات املتحدة،
ولعل أكرث املستفيدين من ذلك الكيان الصهيوين.
والثاين :وهو دور السعودية ،إىل جانب الواليات املتحدة ،يف خدمة الثورة املضادة عىل صعيد
عاملي باسم اإلسالم ،وخاصة تسخري إمكاناتها املالية لخلق القاعدة وهزمية السوفييت يف
أفغانستان.
يف هذا الصدد قال األمري تريك:
« ...إنه بسبب ابتعاد األصدقاء األمريكان من اللعبة ...فإنه يصبح لزاما علينا نحن الدول التي
متلك التوجه نفسه أن نبعد الشيوعيني خارج أفريقيا باملال والسالح والجنود – وأي نوع من
الحيل األخرى» ،كنا نقوم بذلك من أجل أمريكا ،لكنا كنا نقوم به من أجل أنفسنا أيضا .كانت
السعودية ترى يف املاركسية فلسفة بغيضة ولعنة عىل البرش والدين .رأينا من واجبنا أن نحارب
االتحاد السوفييتي أينام وصل تهديدُه(»((5
من الواضح أن دور السعودية يف تقسيم العمل اإلمربيايل األمرييك عىل توابعها وعمالئها مل
يعد يقترص ،بعد الطفرة النفطية ،عىل متويل حركات اإلرهاب ومشاريع الثورة املضادة عاملياً.
فلطاملا توفر لديها مخزونان:
•السيولة املالية الهائلة
•واألعداد الغفرية من خريجي الثقافة الوهابية الكافرة (ليس التكفريية).
صار ال بد من ترصيف املخزونني قبل انفجارهام داخلياً .لذا ،كان مرينشيه مبثابة املسيح املخلّص
للدولة املأزومة.
 .57انظر كتاب اململكة من الداخل ،تاريخ السعودية الحدينث روبرت لييس ،ترجمة خالد بن عبد الرحمن العوض،
مركز املسار للدراسات والبحوث ،ديب  2011ص ص .110 ،109
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ويف ما يتعلّق باملال ،فقد فُتحت له مسارب عدة أهمها أربعة:
1 .1مواصلة متويل مدارس التثقيف الوهايب باسم اإلسالم

(((5

2 .2تقديم تغطية مالية لعجوزات األنظمة العربية ذات العجز  ،عىل أن ال ت ُرصف هذه
األموال للتنمية مام يسمح للسعودية بالهيمنة عىل القرار العريب سياسيا ويسمح بتوسع
التثقيف الوهايب اجتامعيا .هو ما اصطلح عىل تسمية الدول العربية ب “دول الفائض
ودول العجز”.
3 .3متويل حركات الثورة املضادة يف العامل حسب األجندة األمريكية
4 .4تحويل مقادير هائلة من الفوائض املالية إىل الواليات املتحدة يك تقوم بإعامر السعودية
بالطرق وسكك الحديد واملباين...الخ(.((5
“ ...لقد أعد الجاسوس الفرنيس كل يشء .سوف تقوم الوكالة الفرنسية بتقديم الدعم الفني
واملعدات والخربة ،بينام تز ّود املغرب ومرص بالسالح .أما السعودية فستقوم بتقديم املال .طلب
رئيس املخابرات الفرنسية من الشاه االنضامم –األمر الذي كشف مبكرا عن نشاطات النادي
عند هروب شاه إيران من طهران ( ،)1979تاركا وراءه الوثائق من دون متزيق .يف مارس عام
 ،1977قام الجنود املغاربة (بدعم وتسليح من السعودية) بص ّد هجمة كوبية أنغولية كانت
 ...« .58كان الدين هو املحفز .يف بداية الثامنينيات امليالدية ،أدهش رفيق الحريري-والذي كان يشغل منصب
الرئيس التنفيذي لرشكة املقاوالت سعودي أوجيه -الصحفي يف جريدة الواشنطن بوست عندما ه ّربه من املنطقة
التي ال يدخلها إال املسلمون يف املديتة ليطلع بفخر عىل مصنع طباعة القرآن التي كانت تنفذها رشكته للحكومة.
كان أكرب مصنع من نوعه يف العامل حيث تقف مئات اآلالت يف انتظار طباعة عرشات املاليني من املصاحف وبلغات
رصح بها ابن باز وهيئة كبار العلامء السعوديني .كان ذلك جزءا من الحملة الدعوية
متعددة وتفاسري وافق عليها و ّ
العاملية التي قادتها اململكة ملواجهة املد الشيعي اإليراين الخميني ،وخاصة يف أفغانستان ،إذ كان يجب تحصني
األفغان الشباب أيضا ضد املاركسية من خالل «اإلسالم الحقيقي» .سوف يتم توزيع القرآن والكتب املساندة باملجان
عىل املدارس يف أفغانستان وعىل الحدود مع باكستان» ص 108
 .59انظر كتاب اعرتافات قاتل اقتصادي ،تأليف جون بريكنز  ،ترجمة بسام أبو غزالة .لعل أعجب ما يف هذا الكتاب
هو كشف الزيف الوهايب دينياً .يقول الكاتب أن الواليات املتحدة ،حينام عرضت عىل السعودية أن تحول لها
فوائض الريع النفطي يك تقوم رشكات من الواليات املتحدة ببناء شبكة طرق وعمران يف السعودية ،فإن جميع
العائلة املالكة وافقت باستثناء أمري وهايب متعصب .ويضيف الكاتب أن األمريكيني بحثوا يف ميوله فوجدوه مغرما
بالنساءالشقراوات حمراوات الشعر ،فوجدوا مضيفة طريان سويدية ،عرضوا عليها األمر فوافقت هي وزوجها .وحينام
عرضوها عىل األمري وافق عىل صفقة العمران برشط أن تبقى املرأة عنده!
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تنوي اإلطاحة مبوبوتو سييس سيكو يف زائري ،كام متت رشوة الرئيس الصومايل محمد سياد
بري لالبتعاد عن الرتحيب بالسوفيات عن طريق تقديم سالح مرصي قيمته  75مليون دوالر
(دفعت من قبل السعودية) كام أن املال السعودي مكّن تشاد والسودان من االبتعاد قليال عن
(((6
معمر القذايف”.
أما املخزون املتضخم من الشباب الوهايب فقد وجدت السعودية سوقاً هائلة له يف أفغانستان،
لتصبح هذه السوق ممتدة عىل نطاق عاملي مام يستثمر املخزون الوهايب ،أو اإلخواين ،من
الشباب والعامل والفالحني الفقراء واملض ّيعني طبقياً وليتم تسخريهم ضد األمة العربية خاصة
وباسم اإلسالم .لعل هذا هو اإلسالم الذي تحدث عنه جيمس ووليس ،وهو ما يسمح لنا بأريحية
بالقول أن هناك مجموعة من اإلسالمات ،أحدها اإلسالم األمرييك .حيث كشف رئيس وكالة
االستخبارات السابق جيمس ووليس ما مضمونه« :سنصنع لهم إسالماً يناسبنا ،ثم نجعلهم
يقومون بالثورات ،فيتم انقسامهم عىل بعض لنعرات تعصبية .ومن بعدها قادمون للزحف
وسوف ننترص».
يف هذا املناخ ،بدأ التجنيد لغزو أمرييك سعودي ألفغانستان عرب املجاهدين .يف « ...فرباير
 ،1980وافق كارتر عىل برنامج رسي يضع أفكاره موضع التنفيذ -إتفاق رسي بني السعودية
والواليات املتحدة يقيض باملشاركة املتساوية بينهام دوالرا ً بدوالر ،لدعم املحاربني األفغان ،وج ّر
السوفييت إىل «فيتنامهم الخاص بهم» .أنفقت الدولتان ما يزيد عىل  3بليون دوالر لكل منهام،
بحسب ما قاله راشيل برونسون الذي يعترب مرجعاً يف العالقات األمريكية السعودية ،يف اتفاق
تعاوين تبينّ أنه ُمغيرِّ للعامل(.»((6
يكمل الكاتب يف موضع الحق من الكتاب بأن الواليات املتحدة مل تدفع حصتها!
ليس من املبالغة القول بأن الثورة املضادة قد غيرّ ت العامل ،ابتدا ًء بأفغانستان .لقد تفكك االتحاد
السوفييتي وتم تدمري األنظمة العربية ذات التوجهات القومية والتقدمية والعلامنية ،ويتعرض
هذا الوطن لجيوش جرارة من قوى الدين السيايس سواء من داخلها أو من خارجها.
 .60لييس مصدر سبق ذكره ،ص 110
 .61نفس املصدر ص 111
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عو ٌد إىل تروتسيك تجاه االتحاد السوفييتي حيث كتب:
«...كان التحليل اآلخر أنه إما أن تقوم البريوقراطية بالتحول إىل عامل الربجوازية يف دولة العامل
وتقوض األشكال الجديدة للملكية وتورط البلد إىل الوراء يف الرأساملية أو أن الطبقة العاملة
تسحق البريوقراطية وتفتح الطريق إىل االشرتاكية(.»((6
«...وإذا مل تتم اإلطاحة بها ،رأى تروتسيك أن هذه الدينامية ستقود إىل قيام البريوقراطية
باإلطاحة باالقتصاد املؤمم واملخطط واستعادة الرأساملية .هذا ما رآه يف الثالثينيات .ويف حني
كان تروتسيك ينظر إىل التغري اآلخر ،حيث يقتلع العامل البريوقراطية قبل أن تستعيدت ُستعاد
الرأساملية ،باعتباره األكرث احتامالً ،فلسوء الحظ أن املتغري اآلخر هو الذي حدث .رشح تروتسيك
انهيار االتحاد السوفييتي بينام مل يقم الطرفان اآلخران بذلك .فهم تروتسيك منذ العرشينيات
أ ّن تب ّني البريوقراطية لـ «االشرتاكية يف بلد واحد» سيقود إىل التخيل عن املفهوم املاركيس للثورة
العاملية وهذا أصبح حقيق ًة حينام خان ستالني ثور ًة بعد ثورة .وقد رأى تروتسيك أن االتحاد
السوفييتي مل يعد اشرتاكيا منذعام (.»1918((6
أي من توقعات تروتسيك مل يحدث ،لكن ما حدث كان استمرار هجومه عىل االتحاد السوفييتي
ٌّ
وتورطاته الستدعاء الغزو اإلمربيايل ،وهو ما ظل متعمقا ومتوارثاً يف أتباعه حتى يومنا هذا،
سواء يف االنغامس يف سياسات املحافظية الجديدة أو الوقوف الرصيح يف جانب الثورة املضادة
يف سوريا والعراق وليبيا وفنزويلال...إلخ.

62. David Rieff, June 19, 2014 Issue > The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the
Forgotten Rights of the Poor challenged as false by the economist William Easterly in his new
يضيف ديفيد رايف book, The Tyranny of Experts.:
63. David Rieff, June 19, 2014 Issue > The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the
Forgotten Rights of the Poor challenged as false by the economist William Easterly in his new
book, The Tyranny of Experts.
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نشوء املحافظية الجديدة
تواشج لربايل يهودي تروتسيك
لعل املقتطف التايل يوضح نشوء وطبيعة املحافظية الجديدة ،رمبا بأبعد مام قصد كاتبه:
«...يعود الفضل يف ذلك إىل شيخ شيوخ املحافظني الجدد إيفرينغ كريستول1920( ،ــ )2009
الذي ّأسس يف باريس العام « 1950املؤمتر من أجل حرية الثقافة» بتمويل من املخابرات
األمريكية ،بحسب تحقيقات املخابرات الفرنسية العام  1967وقرار شارل ديغول بإقفال املؤمتر.
(غ ّي اسمه إىل «الجمعية العاملية من أجل حريّة الثقافة») .جمع املؤمتر معظم ما يخطر عىل
البال وما ال يخطر من مثقفني يساريني مهتدين «إىل الح ّرية وحقوق اإلنسان» واشرتاكيني ــ
دميوقراطيني و«إنسانيني» وميينيّي الوسط يف  53بلدا ً (أليوت كوهني ،سيدين هوك ،ليو شرتاوس،
رميون آرون ،دانيال بييل ،جان بول سارتر ،آالن تورين ،كارل جاسبري ،).....وتب ّوأ تالميذهم
أعىل املناصب الحكومية (جيسكار ديستان ،هرني كيسنجر ،رميون بار )....وأعىل املناصب يف
«املؤسسات الدولية» والجامعات ومراكز األبحاث وإدارة الدول والرشكات الكربى ،وأنجبوا أوالدا ً
وأحفادا ً ملؤوا األرض بالخرباء واملفكرين .لكن التح ّوالت النيوليربالية مل تقترص عىل الثقافة
و«التبشري» ،إمنا رسعان ما تح ّولت إىل إجراءات مادية ملموسة يف القضاء عىل دور الدولة
وتحويل صالحياتها إىل سلطات «الرشعية الدولية» التي تنظّم وترشف عىل «منو» حرية السوق
الدولية( .منظمة التجارة العاملية ،الرشاكات الح ّرة ،البنك الدويل« ،الفاو» ،املجلس العاملي
للمياه .)....مبوازاة ذلك أُنيط بالسلطة املحلّية تنظيم «األمن واالستقرار» ومشاركة «مك ّوناتها»
يف الحكم ،إلدارة كل منها شؤون جامعته وتوزيع الحصص من عائدات سوق «االستقرار
واالزدهار»(.((6
يحتوي ما تقدم عىل توضيح أربع مسائل رئيسية تهم هذا البحث مبا هي ذات تأثري كبري عىل
العامل وهي:
•التاريخ املبكر للنيولربالية وهو السابق بثالثة عقود عىل إطالقها يف حضن العوملة.
•التوجه املعومل لفكرة النيولربالية مبا يتجاوز الدولة نحو سلطة عاملية (ولكن للدولة
األمريكية) وتجهيز فريق ألجل ذلك .
•املك ّونات الرتوتسكية يف هذا التوجه والفريق نفسه.
•تطويع األممية الشيوعية لصالح أممية السوق.
 .64أرنيت ليبهارت ،الدميوقراطية التوافقية يف مجتمعات متعددة ،املنشورات الجامعية ،نيوهافن.1977 ،
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كام ميكن مالحظة أن قرار الرئيس الفرنيس شارل ديجول إغالق املؤمتر هو ضمن سياسته
باستقالل فرنسا عن التبعية للواليات املتحدة ،حيث ّ
فك عالقة بالده مع حلف الناتو العدواين
الرأساميل الغريب مقلال من خطر السوفييت ومتوقّعاً تفككه باكرا ً بسبب،حسب رأيه ،تورطه
يف سباق التسلح مع الواليات املتحدة .وكام الحظنا ،فقد أُعيدت فرنسا إىل الناتو بعد ديغول،
وخاصة يف عهدي ساركوزي وأوالند ،وأصبحت مشارِكة قوية يف عدواناته وال سيام يف فرتة تحكُّم
املحافظني الجدد بالسلطة يف الواليات املتحدة بدءا ً من قصف يوغسالفيا ( )1998وصوال إىل
تدمري ليبيا ( )2011ومحاوالت تدمري سوريا الجارية حتى اللحظة.
تتطابق بدايات ،ومن ثم إطالق ،املحافظية الجديدة والنيولربالية مع بدايات مبكرة للتيار
التنقيحي يف الصهيونية قبل وصوله إىل السلطة يف الكيان الصهيوين اإلشكنازي ،حيث
« ...يعود التيار التنقيحي يف الحركة الصهيونية إىل بدايات هذه الحركة إذ بقي التيار املنافس،
للتيار «اليساري» العاميل ،هذا دون أن نجهل املنطلق املوحد جوهرياً بني التيارين .لك ّن صعوده
(((6
إىل السلطة عام  1977مثّل نقلة نوعية يف النخبة اإلشكنازية الحاكمة يف الكيان الصهيوين
(انظر الحقاً).
طبعاً ،ليس من معنى حقيقي ملا يسميه الكاتب بـ التيار اليساري العاميل سوى مبفاهيم
اإليديولوجيا الصهيونية التي يفرتق يسارها وميينها عن بعضهام يف الدرجة ال النوع! ورمبا كان
هذا االقرتاب حتى التطابق بني «اليسار» واليمني يف الكيان الصهيوين اإلشكنازي هو أبكر اقرتاب
حصل يف معسكر الغرب الرأساميل بني يسار وميني اإلمربيالية.
«نَ َْت يف الستينيات حركة سياسية أمريكية محلية ُعرفت عموماً باسم املحافظية الجديدة.
والالفت أنها بدأت بشكل كبري يف دوائر ثقافية يهودية امتدت بعد ذلك إىل النقاش السيايس
عىل مستوى قومي وال سيام يف ظل إداريت املحا ِفظَني ريغان وبوش األب.
وأيضاً بشأن االرتباط بني املحافظية الجديدة وبعض اليهود نورد ما ييل :وميكن تتبع جذورها يف
مواقف عنارص يائسة تتضمن الرتوتسكية ،واإلشرتاكية األمريكية واللربالية األمريكية؛ لذا ،ال غرابة
أن كثريين من املحافظني الجدد كانوا داعمني إلرسائيل وليس رشطاً جمي ُعهم(.»((6
65. Israel’s Neo-Revinisim and American Neoconservatism The Unexplored Liink by Ilam Peleg
and Paul Scham http://www.aisisraelstudies.org/Peleg%2011an%202006.pdf
A paper presented at te annual meeting of the Association of Israel Studies Bnaff, Canada, may
30, 2006
66. Ilan Peleg and Paul Scham, 2006
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“ ...يعترب ليفي شرتاوس )1973-1899( :وهو يهودي أملاين هاجر إىل أمريكا  1938مبثابة األب
الروحي للمحافظية الجديدة يف املستوى الفلسفي ،كام يعترب االقتصاديان ملتون فريدمان
وفريدريك هايك من جامعة شيكاغو األب الروحي اقتصاديا للمدرسة النقودية والنيولربالية.
ولد ليو شرتاوس  Leo Straussيف مدينة كرشن هامين يف أملانيا (  )1899/9/20وتويف يف
مدينة أنابوليس االمريكية يف  .1973/10/18وقد تتلمذ شرتاوس عىل أيدي أساتذة كبار أمثال
 Hassere، Gassierer ،Heideggerحيث بدأ حياته العلمية باحثا يف أكادميية العلوم
السياسية والديانة اليهودية بربلني خالل السنوات  1932 - 1925ثم هاجر اىل الواليات املتحدة
االمريكية عام  . 1938كام انه مارس التدريس باملدرسة العليا للبحوث االجتامعية يف نيويورك عام
 ، 1949وتقلد منصب بروفيسور الفلسفة السياسية يف جامعة شيكاغو  .أسس فلسفة سياسية
باسم “ الشرتاوسية “ Brockhaus- Die Enziklopädie B d 19 .
املرتكزات الرئيسية للشرتاوسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1الكتب القدمية كمصدر للمعرفة والينبوع األوحد للحقيقة.
2رفض نظريات الحداثة وما بعد الحداثة مبا فيها الوجودية والتاريخية والهيجلية وبشكل
أشد املاركسية.
3النفور الكامل من مبادئ الدميقراطية والليربالية الكالسيكيتني.
4القوة أداة إنجاز األهداف.
5ال أسس موضوعية للمبادئ واألخالق.
6االعتقاد بوجود تفاوتات للسمو والوضاعة.
7تقسيم املجتمع إىل فئات من العامة والسادة والحكامء واملبتذلني.

بالنسبة له ،ليست الدميقراطية مسألة منسجمة لذا يجب استخدامها لتضليل الجامهري
ذات القوة الكامنة لتعبئة هذه الجامهري وتحريف إرادتها ألجل تطويعها والتحكم بخياراتها
الذاتية حتى لو تضمن ذلك حجز حريتها وهذا رضوري إلنجاز أهداف فئة الحكامء والسادة.
الدميقراطية لديه هي حرص السلطة يف يد القلة الغنية لقيادة املجتمع.
ينحاز إىل االستبداد الذي دافع عنه الحكامء القدامى ملواجهة الفالسفة الحداثيني كسوقيني
ومبتذلني .كام أخذ من كتب األديان القدمية متجي َد القوة كوسيل ٍة وحيدة لتحقيق األهداف
والغايات املطلوبة .العدالة هي مجرد مصلحة القوي وهنا يتفق مع أفالطون .كام يلتقي مع
نيتشه يف أن الحضارة ستقود إىل انتصار الفئات املنحطة يف املجتمع.
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تيش هذه املرتكزات عن نفسها .فهي بوضوح اإليديولوجيا األفضل للسيطرة الرأساملية عىل
العامل بتمجيد القوة واستخدامها من جهة وتطويع الدميقراطية لتكون أداة للقوة ال أكرث أي
متخلف وعليه أن يُطيع من
يف خدمة توسع السيطرة الرأساملية عىل العامل الذي هو برأيها
ٌ
جهة ثانية.
التالقي والتالقح:
استند املحافظون الجدد الذين ظهروا يف الستينيات والسبعينيات (فرتة أوج أمريكا) عىل تنظري
شرتاوس واليمني الديني القائم عىل االندماج املسيحي اليهودي الجديد (اليهوسيحية) التي
ركزت عىل السياسة األمريكية يف الوطن العريب والرشق األوسط .وهنا تدخل السياسة املبارشة،
بل ويدخل تركيز أهداف املحافظية الجديدة ضد الوطن العريب وذلك لصالح الكيان الصهيوين.
ومن حيث اليمني ركز املحافظون الجدد عىل املثلية واإلجهاض واللواط ...إلخ.
تجلىّ تأثري ليفي شرتاوس عىل املحافظية الجديدة مع حلول تسعينيات القرن املايض.
«حيث جرى رفد املحافظية الجديدة بالعديد من الروافد الثقافية األخرى .جاء أحد هذه
الروافد من تالمذة املنظّر السيايس اليهودي األملاين ،ليفي شرتاوس الذي وإن مل يتخذ موقفاً
مبارشا ً من السياسات املعارصة أو القضايا السياسية إال أنه كان شديد االهتامم بأزمة الحداثة
التي طرحتها نسبية نيتشه وهايدغر»(.((6
فأزمة الحداثة من جهة ،ورسوخ الديانات واآلراء املعربة بعمق عن الحياة كام يزعم كانتا عامد
فلسفته .وهذا كام يبدو ما التقطه منه املحافظون الجدد بحيث ركَّبوا ذلك املزيج املسمى
«اليهو-سيحية» والتي بالرضورة تعادي اإلسالم فام بالك بالشيوعية.
«...أىت رافد آخر من ألربت والسترت ،وهو اسرتاتيجي من مؤسسة «راند» كان أستاذا لريتشارد
بريل وزملاي خليل زاد (السفري األمرييك األسبق يف العراق) (وهوالذي أرىس تقسيم العراق طائفياً
س ّن ًة شيع ًة وعرباً وأكرادا ً بعد احتالله  2003ع.س) وبول وولفوفيتز (النائب السابق لوزير
الدفاع) ،وآخرين .كان والسترت شديد االهتامم مبشكلة االنتشار النووي وبواقعة أن اتفاقية حظر
انتشار األسلحة النووية للعام  1968تركت منافذ ،يف دعمها للطاقة النووية «السلمية» ،واسعة
مبا يكفي لبلدان ،مثل العراق وإيران ،لتمر عربها .لديه ارتباطات عديدة بتيارات مختلفة تابعة
لحركة املحافظني الجدد .يقول :كنت تلميذا آلالن بلوم ،الذي كان يرعاه شرتاوس ،والذي كتب
 .67املحافظية الجديدة السفري التاريخ  10:33:18 2006/02/25فرنسيس فوكوياما)
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سلسلة «ذي كلوزينغ أوف أمريكيان مايند» (انغالق العقل األمرييك)؛ وعملت يف «راند» مع
والسترت حول قضايا الخليج الفاريس؛ وعملت أيضا يف مناسبتني مع وولفوفيتز»(.((6
ولالنتقال من املستوى الفلسفي والديني إىل املستوى القومي السيايس التطبيقي ،والطبقي
الفلسفي ،والتي بنى عليها املحافظون الجدد
تحديدا ً« :فإن النقطة االساسية يف فكر ليو شرتاوس
ّ
غالب تجسيداتهم الفكرية للسياسة االمريكية ،هي املهمة التاريخية للواليات املتحدة ،وهي
أشبه بفكرة الحقيقة امل ُتخيَّلة التي تقول بأن الناس يف املجتمعات املعارصة يعيشون يف عامل
ُمصطَنع تتاليش فيه الحدود بني الواقع والخيال ويندمجان ،أو يفرتض أن يتم ذلك بوقع الهيمنة
االمريكية( .»((6ولعل هذا يوضح اهتامم شرتاوس بالسياسة أكرث مام يعتقد البعض .واملهم يف
األمر أن حديث شرتاوس املعمم عن الواليات املتحدة يغطي حقيقة قناعاته التي هي دور
الرأساملية يف الواليات املتحدة يف السيطرة عىل العامل .فال شك أن شرتاوس ال يقصد بالواليات
املتحدة أكرث من  40مليون فقري من األفارقة األمريكيني وال قرابة نصف الواليات املتحدة من
األصول املكسيكية وال حتى الطبقة العاملة البيضاء .فهو يقصد سيطرة الطبقة الرأساملية تحت
غطاء القومية األمريكية ومن هنا تأثره بالنازية وال سيام أستاذه مارتن هيدجر .ومن هنا أيضاً
نفهم أن تجاوز الدولة مل يقصد به شرتاوس مطلق دولة ،بل هو ينسب إىل الدولة الرأساملية
يف الواليات املتحدة دورا لتقود العامل نحو إمرباطورية ،تورط يف الحديث عنها والتنظري لها
الحقا هاردت ونيجري .ويبدو أن هذا التأثري الشرتاويس أغرى قيادات تروتسكية لتضع نفسها
يف خدمة إمرباطورية املحافظية الجديدة ،وبالطبع المس هذا التنظري لالمرباطورية هواهم
«األممي» وأكرث من ذلك موقفهم الصهيوين وهو ما تجىل يف أن أول وأهم تطبيقات املحافظية
الجديدة كان تدمري العراق والحقاً ليبيا وسوريا وكل ذلك يف خدمة الكيان الصهيوين.
من ناحية عملية ،فإن غالبية تالمذة شرتاوس أضحت يف محيط صناعة القرار يف الواليات
املتحدة كام هو الشأن بالنسبة لديك تشيني وولفويتز ورتشارد بريل وجون أشكروفت وروبرت
كاغان ودوغالس فيت وأبراهام شولسكس وجيمس وولسيل ،ناهيك عن أباطرة اإلعالم من أمثال
روبريت مريدوخ وبيل كريسطول ومايكل ليدين وستيفن براين ودانييل بايبس وسواهم .ويعمل
هؤالء جميعا يف تناسق كامل وعميق وما نظّر له فالسفتهم ومفكّروهم ،ال سيام مرجعهم
األعىل :ليو شرتاوس .ومعلو ٌم أ ّن من بني أهم وصايا هذا األخري ،ما يوصف بـ”الكذبة النبيلة”.
ومفادها أن الكذبة إياها إمنا هي “أداة من أدوات السياسة الحكيمة ..املهمة والرضورية
مادامت يف خدمة املصلحة الوطنية” .ولعل أنبل كذبة هي زعم وزير الخارجية األمرييك كولن
باول بأن لدى العراق أسلحة دمار شامل لتربير تدمريه عام ،2003ليعود الرجل نفسه ويؤكد بأنه
 .68املحافظية الجديدة السفري التاريخ  10:33:18 2006/02/25فرنسيس فوكوياما
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كاذب ،أو مترير مزاعم ابنة السفري الكويتي ضد العراق عام  1990زاعم ًة أن الجنود العراقيني
قطعوا األكسجني عن مولودة خداج وهو مرتبط بتنفس اصطناعي يف حاضنة ،أو الكذب/الحرب
اإلعالمية ضد سوريا؛ وأخريا ً ،تزوير محطتي فوكس نيوز و  abcاألمريكية حيث عرضت صور
الضحايا والدمار ضد غزة يف متوز  2014عىل أنها للكيان الصهيوين.
“...واإلدارة الحالية تحتقر الدميوقراطية عندما مترر لفكرة شرتاوس بأن “اإلنسان رشير جدا،
لذا يجب أن يحكم” .وبالتايل ،وجب استباق سلوكه قبل أن يلجأ إىل اعتامده “ فيصيب به
اآلخرين”.
قد يضع التفكري األويل “ الكذبة النبيلة م ّربرة ما دامت يف خدمة املصلحة الوطنية”التي طرحها
ليفي شرتاوس قد يضعها يف خانة النصائح الفلسفية أو نصائح الحكامء .فقد قرأها البعض
كام تُقرأ نصائح الحكامء القدامى .لكن طرح هكذا تعميامت هو يف خطورة استخدام أسلحة
الدمار الشامل .فام هي املصلحة الوطنية التي يتحدث عنها شرتاوس يف القرن العرشين؟ ما هو
الوطن؟ هل الوطن األمرييك هو وطن العامل بأرسه؟ هل العامل وطن واحد وشعب واحد وسلطة
واحدة؟ أال تتناقض مصالح وطن مع أوطان أخرى؟ بل تتناقض حتى بالسالح ،كام يف الحربني
العامليتني وسلسلة الحروب التي تلت تفكك االتحاد السوفييتي .أمل يتم تربير احتالل العراق
بحجة خطورته عىل األمن القومي األمرييك وإقامة نظام دميقراطي فيه باعتبار هذه الدميقراطية
“واجب” املحافظني الجدد؟ كذلك األمر لدى احتالل أفغانستان وشن حروب كثرية أخرى.
هذا دون أن ندخل يف مسألة أن املصلحة الوطنية ال تعني وال تشمل وال تخدم ،حتى ،جميع
األمريكيني ،فالسود األمريكيون ال حصة لهم من اغتصاب نفط العراق ،وال حصة للطبقة العاملة
السوداء هناك وال حتى البيضاء .احتالل العراق هو بتحريض ،ولصالح ،الرشكات األمريكية ،رأس
املال وإلضعاف قطر عريب لصالح الصهيونية.

أالن بلوم:
كان أالن بووم وطالبه فرنسيس فوكوياما من أعضاء حلقة شرتاوس وامتدادا ً تا ّماً ألطروحاته.
(سرنى الحقاً كيف زعم فوكوياما أنه مل يكن مع املحافظني الجدد؟
رمبا يتضح جوهر املحافظية الجديدة من اعتامدها موقف أالن بلوم الذي ح َّول الخداع
الفلسفي لشرتاوس إىل سياسة مكيافيلية مرفوعة إىل درجة الوقاحة عىل صعيد عاملي:
“ ...الحقيقة الرسمدية التي أوردها منظّر نخبة املحافظني الجدد أالن بلوم ،يبدو أنها طُ ِّبقت
من قبل الشلة يف أروقة البيت األبيض ،التي جاءت عىل لسان أحد كبار املستشارين يف البيت
االبيض ،وبرزت من خالل لقاء معه  ...نرشته مجلة نيويورك تاميز  ،يقول:
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“ أن يعيش املعلقون أو املراسلون يف الصحافة واالعالم يف مجتمع واقعي صادق ،أو يعتقدون
بامكانية الوصول إىل حلول عقالنية مناسبة ،البد أنهم غرباء عن عاملنا املعارص  ....حيث توقف
هذا العامل منذ زمن بعيد  .نحن االن امرباطورية تصنع حقيقتها بذاتها والخاصة بها  ...إن شئتم
تحليلها عقالنيا  ...سنظل نكرر الحقائق امللفقة من قبلنا .نحن قوة فاعلة ،بل ص ّناع تاريخ ...
بال شك تستطيعون االستمرار يف نقد ما نعمله(”((7
من املدهش حقاً أن هذا الحديث شديد الفجاجة مل يتهمه أحد بالشمولية ،بل ظلت التسمية
حتى اليوم ملصقة بالدول االشرتاكية التي إذا كانت شمولية فشموليتها محصورة يف هذه الدولة
أو هذا املجتمع أو ذاك .أما هذه املحافظية الجديدة فهي شمولية معوملة تخرتق القوميات
والجغرافيا بالقوة العارية ودون أن تناور إلخفاء أهدافها ،ومع ذلك بقي الكثريون يسمونها -أي
الواليات املتحدة -موئل الدميقراطية .أن يكون مخطط ،أو أطامع ،قيادة دول ٍة السيطر َة عىل
العامل بالحديد والنار ،ذلك ممك ٌن ولطاملا حصل يف التاريخ ،أما أن تقول دولة بوضوح أنها سوف
تستعبد العامل وتبقى منارة الحريات ،فهذا أمر يثري الشك الوطني والقومي والطبقي واإلنساين
يف كل من يتبع هذه الدولة/املتوحشة أو يدافع عنها أو حتى ال يقاتلها.

آليات اإلحتواء الرسمي:الرتوتسكيون يف املقدمة
ما ييل مقتطفات مام كتبه دونيس بونو تحت عنوان :مفكرو نيويورك واخرتاع املحافظني الجدد.
«...انطالقا من عام  ،1945جندت مصالح الدعاية األمريكية و الربيطانية مفكرين منحدرين
عادة من األوساط الرتوتسكوية ألجل اخرتاع وترقية « أيديولوجية قادرة عىل منافسة الشيوعية».
مفكرو نيويورك ،عىل رأسهم سيدين هوك ،أدّوا بحامس و فاعلية العديد من املهامت التي
عهدها إليهم مكتب االستعالمات املركزية األمريكية ،برسعة أصبحوا ضباط املخطط األول من
الحرب الفكرية الباردة .منظرون قياديون من هذا التيار ،مثل جامس برنهام ،و أرفني كريستول،
صاغوا فصاحة املحافظني الجدد التي يتكئ عليها صقور واشنطن اليوم».
يف الواليات األمريكية ،كان الظرف أكرث من مناسب .محاكامت موسكو ،نفي تروتسيك ،الذراع
األمين األسبق لـ»لينني» ،واالتفاق األملاين السوفييتي أساؤوا كثريا إىل الحزب الشيوعي .يف هذا
اإلطار ،التحق املاركسيون بالجناح الرتوتسيك اليساري الراديكايل وتحالف جانب منهم مع
مكتب االستعالمات املركزية األمريكية .بعد سلسلة من اإلخفاقات الرهيبة ،تراجعت املصالح
السوفييتية عن أية هيمنة أيديولوجية يف الواليات األمريكية و اختارت منح االمتياز لدول أوروبا
الغربية ،بالخصوص فرنسا و إيطاليا.
70. Peter Bockmal, Manipulierte Wirklicheit , Wiener Zeitung 12.06.2005
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]مصالح االستخبارات الربيطانية واألمريكية صنعت فكرة ذات مصداقية معينة وعاملية ألجل
منافسة املاركسية اللنينيية .يف هذا اإلطار ،ولَّد مفكرو نيويورك سيدين هوك ،جامس برنهام،
إرفنينغ كريستول ،دانيال بيل ...ـ مقاتلني ثقافيني عىل درجة عالية من الكفاءة[.
“الرضبات امللوية” األوىل
مفكرو نيويورك ليسوا بحاجة إىل التسلل إىل األوساط الشيوعية :إنهم يتواجدون فيها ويـُعرفون
بكونهم مناضلني تروتسكيني .بتوظيف مكتب االستعالمات املركزية لشخص مثل الفيلسوف
املاركيس “سيدين هوك” حصلت عىل املعلومات الرضورية عن اليسار الراديكايل األمرييك،
وحاولت تخريب التجمعات الدولية التي كانت ترعاها موسكو.
ثم أخذا ً بدروس “رضبة والدورف” ،رتب مكتب االستعالمات املركزية األمريكية والربيطانية
معا عملية جمع الرتوتسكيني يف الحرب الرسية ضد موسكو ،إىل درجة جعلها حالة دامئة من
“الحرب البسيكولوجية” التي خاضوها ضد االتحاد السوفييتي (.((7
]يف هذا املنطق من املكيدة ،كانت مبادرة السيناتور ماكاريث ،مدعومة بحذر من قبل “هوك”
الذي نرش مقالني ”،مخالفة املألوف نعم! املؤامرة ال! )” “ ! Heresy, yes ! Conspiracy, no
و (مخاطر اليقظة الثقافية  )The dangers of cultural vigilantism-و التي عربها تظاهر
“هوك” بأنه ينتقد ماكاريث .شجع عىل الوشاية ضد املوظفني ،املفكرين والسياسيني املقربني
من الشيوعيني .ادّعى “هوك” دامئا فيام بعد أنه مل يساند قط السيناتور ويسكونسن ،و هو
ما تستنكره عليه الفيلسوفة “حنا أريندت” ،التي كانت حليفة طبيعية ل”هوك”[ .عندما م ّول
مكتب االستعالمات املركزية املفكرين”األوروبيني( . »((7للتذكري فقط ،فإن الكثري من املثقفني
العرب ال يعرفون عن عالقة حنا أريندت بـ سيدين هوك.
سيدين هوك( :يف عبارة “مخالفة املألوف نعم!” يصف الوضع األيديولوجي “للمتحررين
الواقعيني” ومفهوم “الذنب عن مخالطة” .استنتج أنه عىل الدولة أن متارس “مطاردة السحرة”
بإبقائها عىل مظهر النظام الليربايل .ألجل هذا ،عىل اإلدارة  ،بدل أن تج ّرم املوظفني الشيوعيني،
عليها أن تُجرب األشخاص املشكوك يف أمرهم عىل االستقالة .يف ما يخص األساتذة ،ذكر “هوك”
(((7
أن األستاذ الشيوعي “ميارس احتياال مهنيا حقيقيا”)
 .71من يقود الرقص؟ مكتب االستعالمات املركزية األمريكية و الحرب الثقافية الباردة ،دونويلFrances 2003،
“ Stonor Saunders
 .72دونيس بونو ،فولتري 27،نوفمرب2003
 .73برنارد غنتون ،هاجس مناهض للشيوعية ،سيدين هوك (-1902ـ )1989سرتاسبورغ.
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]يف سنة  ،1972غادر سيدين هوك نيويورك وأصبح لغاية موته واحدا من أهم املنظرين
املحافظني الذين تجمعوا يف خضم مؤسسة هوفر ...بارتياده دوائر الدبلوماسية الرسية ،أصبح
“سيدين هوك” محافظا محرتما من قبل الحكام .قي سنة  ،1985منحه رونالد ريغان أعىل امتياز
مدين أمرييك ،ميدالية الحرية “ .”Medal of Freedomيف اليوم نفسه َم َن َح وساما لفرانك
سيناترا و جيمي ستيوارت .تويف يف سنة ([»1989((7

دعم املجالت
يف تكتيك من مكتَ َبي االستعالمات املركزية األمريكية واالستخبارات الربيطانية ،ركز دانيال بيل
الوقت ،عىل «تحويل» املنارصين الرتوتسكيني وضامن طاعتهم .ألجل هذا ،استثمرت املكاتب
جانبا من األموال الرسية التي كانت يف حوزتها ألجل « إنقاذ» املجالت الراديكالية من اإلفالس
التام .بهذا الشكل تلقت مجلة « ”Partisan Reviewاملقتطعة من مفكّري نيويورك ،املنرب
القديم للشيوعيني األرثوذكس ،ثم الرتوتسكيني ...تلقت العديد من املساعدات املادية .يف عام
 ،1952بفضل دانيال بيل منح “هرني لوس” رئيس إمرباطورية  10.000 « ”Time-Lifeدوالر
حتى ال تحتفي املجلة .يف نفس السنة ،نظمت مجلة “ ”Partisan Reviewحلقة دراسية كان
موضوعها العام“ :تحولت أمريكا اليوم إىل حامية الحضارة الغربية”! (.»((7
والسؤال هنا :هل يفرس هذا ملاذا تتوفر لدى املنظامت الرتوتسكية إمكانات مالية كبرية بحيث
يتصدرون مختلف قوى اليسار من حيث اإلنفاق عىل املجالت والكتب ،والحقا مواقع اإلنرتنيت .وهذا
ليس يف الغرب الرأساميل :بل كذلك يف العامل الثالث والوطن العريب ،وخاصة يف مرص ،وإىل ح ٍّد ما لبنان؟
ع ّراب «كويستلري» ،هو «جامس برنهام» ،الذي ولد سنة  1905يف شيكاغو .أستاذ يف جامعة
نيويورك ،تعاون مع عدد من املجالت الراديكالية و شارك يف بناء «Socialist Workers
 .”Partyبعد سنوات ،نظم انشقاق مجموعة تروتسيك (.»((7
يل للمجلس ألجل الحرية و
يف سنة  ،1941نرش يف « ،”Revolution Managerialمنشو ٌر مستقب ّ
الثقافة ،تـُرجم يف فرنسا سنة  1947تحت عنوان “عرص املنظّمني” .ارتداد “برنهام” يف غاية املشهدية.
يف ظرف سنوات ،بعد أن التقى مسؤول شبكة “ستاي بيهاند(« ،»((7فرانك وسيرن» ومساعده
«كارمن أويف» ،صار برنهام واحدا من املنت ِقدين املدافعني عن الواليات املتحدة األمريكية ،التي
 .74مؤسسة هوفر ،األرشيف املحجوز للجمهوريني» ،فولتري 26،أكتوبر.2004
75. Terry Cooney, The rise of the New York Intellectuals, Partisan review and its circle, University
“ of Wisconsion press
 .76انظر رسالة االستقالة لـ»جامس برنهام» عىل موقع « Marxists.org
 .77ستاي بيهاند :شبكات التدخل األمريكية» ،بقلم تريي ميسان ،فولتري20،أغسطس2001
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هي مبثابة املرتاس الوحيد يف وجه الرببرية الشيوعية بالنسبة له .أعلن« :أنا ضد القنابل املخزنة
حاليا يف سيربيا و القوقاز ،و التي وضعت لتدمري باريس و لندن و روما ( )...و الحضارة الغربية
بصفة عامة ( ،)...لكنني مع القنابل املخ ّزنة يف لوس أالموس ( )...و الذي منذ خمسة أعوام سعى
إىل الدفاع ،الدفاع الوحيد عن الحريات يف أوروبا الغربية .أما شاختامن ...»:وباحتفاظه ألكرب مدة
ممكنة بخطابه اليساري املتطرف ،صنع «ماكس شاختامن» من «حزب الدميقراطيني االجتامعيني
األمريكيني» مستودعا ملكتب االستعالمات املركزية قادرا عىل إفقاد مصداقية تشكيالت
اليسار املتطرف ،بينام صار أح َد أه ّم مستشاري املنظمة النقابية املناهضة للشيوعية (»((7
نجد يف املكتب السيايس لحزب الدميقراطيني االجتامعيني األمريكيني ( )SD/USAشخصيات
مثل “جان كريكباتريك” ،والذين صاروا أيقونات عهد ريغان .يف إطار غموض تام لألمناط“ ،بول
وولفويتز” امل ُنظ ّـر من اليمني املتطرف تدخ ََّل كخطيب يف مجلس حزب اليسار املتطرف .صار
“كارل غريشامن” رئيسا لحزب الدميقراطيني االجتامعيني األمريكيني” ( ،)SD/USAهو اليوم
املدير التنفيذي لـ “ » .»((7( ]National Endowment for Democracy
بصفة عامة ،أعضاء ذلك الحزب مبن فيهم كبار املتناوبني من مجلة « ”Commentaryو
“ ،”for the Free World Committeeتم تكرميهم عىل مراوغاتهم انطالقا منذ بدء انتخابات
رونالد ريغان .مفكرو نيويورك مل يط ّوروا من النقد ضد اليسار الشيوعي فحسب ،بل اخرتعوا
غطاء “من اليسار” لألفكار اليسارية املتطرفة ،حيث املصدر النهايئ هو املحافظية الجديدة.
هكذا ،هل يستطيع« ،آلن كريستول» و أصحابهم تقديم جورج بوش بثقة عىل أنه «مثايل»
يعمل عىل «دمقرطة» العامل؟(.»((8

البدايات العملية :اليهود والرتوتسكيون يف صلبها:
يرد البعض اآلخر بدايات املحافظية الجديدة إىل أواخر الستينيات عىل شكل حلقات ثقافية
محلية ،أكرث بدايتها يهودية ،ثم انتقلت للحوار يف السياسة القومية يف عهدي ريجان وجورج
بوش .وميكن مالحظة أصولها يف تناظر ملموس يف عنارص يائسة من ضمنها الرتوتسكية
واالشرتاكية األمريكية واللربالية األمريكية .وعليه ،فإن الكثري من املحافظني الجدد (وليس الجميع
بأي معنى) كانوا داعمني للتنقيحية الجديدة اإلرسائيلية ،وهذه العالقة قلام كُشفت باستثناء ما
ورد يف )(Medoff, 2002, Wyman and Medoff. 2002, Ben Porat 2005
 ?AFL-CIO .78أو  “ AFL-CIAبقلم :بول الباريك ،فولتري2 ،حزيران2004
 .79التدخل الدميقراطي الغامض» بقلم :تريي ميسان ،فولتري 22،يناير2004
 .80متت طباعة هذا املوضوع ( ونقصد املالحظات من  )30-21من موقع بوابة العرب.
 “ Frances Stonor Saunders « ]1من يقود الرقص؟ مكتب االستعالمات املركزية األمريكية و الحرب الثقافية
الباردة ،دونويل.2003،
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لقد ركَّب التنقيحيون الجدد نظرياتهم السياسية من العديد من النظريات ذات املشارب
املتعددة ،لكنهم صهروها جميعها يف املسألة األساسية بالنسبة لهم وهي سيطرة الواليات
املتحدة عىل العامل بالقوة املكشوفة ،أي أفكار شرتاوس أالن بلوم .ومن هنا ميكن فهم ذلك
الدمج بني وجهة نظر الداروينية -بجوهرها العرقي والتفوقي ،وبني الثورة الدامئة املرتكزة عىل
إنسانية ماركس والتي أخذها عنه تروتسيك ليتم تطويعها ضمن اسرتاتيجية الواليات املتحدة
يف “ثورة السوق الدامئة” ..أي سوق عاملية يف خدمة دولة الواليات املتحدة! السوق هي أوالً
سوق ،ثم أنها عىل نطاق عاملي بينام ينحرص قرار إدارتها وجني أرباحها لصالح الواليات املتحدة،
وبحرصية أكرب لرشكات الرأساملية يف الواليات املتحدة ،وما يبقى هو حصة اقتصاد التساقط
.Trickle-down Economy
ويف حني أن الرتوتسكية هي الجناح “املاركيس” األكرث تشددا ً ضد القومية ،من حيث املبدأ،
والتي يُزعم أنها التيار األكرث أمميةً ،فإنها بعد خروج تروتسيك قد عاشت يف كنف الواليات
املتحدة كسلطة إمربيالية دموية .ولذا ،مل تجد قياداتها حيفاً يف تقديم الخدمات للواليات
املتحدة التي اتخذت موقفا قوميا متشددا ً بعد الحرب العاملية الثانية.
هذا التوجه القومي العنرصي يف الواليات املتحدة ،والذي يجد جذوره (بال شك) يف كونها
مستوطنة بيضاء بتاريخ طويل من االرتفاع عىل جثث شعوب القارة األمريكية الشاملية ،إضافة
إىل دورها يف الحرب العاملية الثانية وتراجع اإلمربياليات األوروبية املتعبة من الحرب (وليس
تعففاً عن الدم)؛ كل هذا ع ّزز لدى الواليات املتحدة نوعا قوميا فاشيا تفوقياً هو يف جوهره
مجسد ًة يف رشكاته.
خادماً لرأس املال وطبقته َّ
وكان طبيعياً أن يتقاطع هذا مع تخليق الحركة الصهيونية “قوميةً” يهودي ًة للمستوطنني اليهود
يف فلسطني .وإذا كانت الواليات املتحدة قد رأت يف نفسها قبل ذلك الحني ،وخالله وحتى اليوم،
بلدا ً استشنائيا عىل الصعيد العاملي ،فإن الحركة الصهيونية قد رأت يف نفسها قوة استثنائية يف
فلسطني تقتلع شعبها األصيل بال تردد.
“ ...منذ فجر التاريخ اليهودي ،شكلت العالقة مع أرض إرسائيل املبدأ الذي ينص عىل أن وجود
غري اليهود يف البالد ،أخالقياً وسياسيا ،ال عالقة له بالحق القومي لليهود يف استيطان وامتالك
األرض(.”((8
ال يختلف هذا التوجه اإلبادي للشعب الفلسطيني عن إبادة الواليات املتحدة لشعوب أمريكا
81. Nisan, Mordechai, :Judiasm and Politics,” Jerusalem Post , January 18, 1983, Nisan 1983
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الشاملية ،وكام قام الكيان الصهيوين اإلشكنازي ليبدأ ويستمر باعتباره القوة األقوى ضد املحيط
العريب (وحتى ضد كامل الرشق األوسط) ،فإن الواليات املتحدة ،وخاصة بعد الحرب العاملية
الثانية ،قد اتخذت نفس التوجه وهو ما أكدته املحافظية بإرصارها عىل عدم بروز أية قوة
موازية ألمريكا باعتامد القوة العسكرية .وقد يفرس هذا التوجه تركيز الواليات املتحدة عىل
التفوق العسكري والتسليحي (الكينزية التسليحية) خاصة ،والجوي بشكل أكرث تخصيصاً.
التخصص ليس صدفة ألن مراكز األبحاث فيها والخاليا الفكرية وشبكات التجسس من
هذا
ّ
مواطنيها وعمالئها من خارجها كانت تؤكد بأن هناك أمامً يف العامل تتسع طاقتها اإلنتاجية مام
يجعلها منافساً يف السوق الدولية عىل مستوى السوق واالقتصاد طبعاً .وهذا ما أغرى السلطة
يف الواليات املتحدة باعتامد القوة العسكرية للحفاظ عىل حصتها “الكبرية جدا ً” من السوق
الدولية.
بالطبع ،كان ال بد لكل من الصهيونية واملحافظية الجديدة أن تركزا عىل مزاعمهام بوجود
هوى لدى قاد ٍة تروتسكيني،
“االستثنائية” األمريكية واليهودية/الصهيونية .وهذا ما وجد
ً
وخاص ًة من هم من أصول يهودية ،حيث ح ّولوا االستثنائية األممية إىل استشنائية قومية مسلحة
وعدوانية بالرضورة والقطع! وهنا من املفيد التذكري بأن أطروحات الرتوتسكية عموما هي
ضد القومية بشكل مبالغ فيه .فكيف يستقيم تورط تروتسكيني لصالح االستشنائية القومية
للواليات املتحدة و”استثنائية” قومية لليهود املستجلبني من مئة قومية ،بينام يقف  ،وخاصة،
الرتوتسكيون العرب ضد القومية العربية بشكل استثنايئ ،حيث دعموا احتالل العراق وليبيا
ويستدعون الناتو الحتالل سوريا وتقسيم هذه الدول جميعاً؟ (راجع الحقاً بيانهم ضد سوريا)
كان ال بد للمحافظية الجديدة من استخدام الدميقراطية (نظرياً) ورأساملية السوق (كمرشوع
عميل) زاعم ًة أن هذا يخلق تغيريا ً حقيقياً يف العامل .ولعل “التغيري الحقيقي للعامل” هو النافذة
التي أغرت الرتوتسكيني الذين مل يروا ،بأن هذا التغيري هو يف اتجاه وحدانية إيديولوجيا السوق
الرأساملية تحت هيمنة “القومية األمريكية املتشددة والعنرصية”.
كان الشغل األساس لهذه الدميقراطية هو تحطيم املعسكر اإلشرتايك .وهذا بالطبع كان أشد
مغريات التواطؤ الرتوتسيك مع اإلمربيالية ،وميكن ر ُّد هذا التواطؤ إىل م ْوتورية أكرث منه إىل
موقف سيايس عقائدي .لكن ،ويف الوقت نفسه ،كانت الواليات املتحدة وال تزال تحمي بكل
معنى الكلمة أنظم َة حكمٍ يف العديد من بلدان العامل مل تسمع ،بل ومتنع سامع ،أي حديث عن
الدميقراطية والحريات.
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وهذا يثري التساؤل :ما الذي يضع قيادات تروتسكية يف بنية املحافظية الجديدة وهي ترى
سياسات هذه الدولة التي كان املحافظون الجدد محركها الفكري ،والتنفيذي الحقاً؟ هذا يسمح
لنا بالتساؤل:
ترىَ ،من يسيرّ  ،حقيقةً ،تفكري هؤالء الرتوتسكيني؟ َم ْن غري الصهيونية اليهودية؟
رمبا كانت أكذوبة نهاية الرصاع اإليديولوجي بعد تفكك املعسكر االشرتايك هي من مغريات
تساقط الرتوتسكيني لصالح سياسات املحافظني الجدد .وهي أكذوبة ساهمت فيها وسائل اإلعالم،
عىل ضحالتها ،وغطّت ،بالتايل ،عىل التحليل العميق والفكري ملسألة رصاع اإليديولوجيات.
فصارت تقارير الصحايف أشد تأثريا من أطروحات املفكرين؛ وهذا قاد إىل التالعب بالوعي
الجمعي لألمم.
وباالعتقاد بنهاية عرص اإليديولوجيا ،انخرط قاد ٌة من الرتوتسكيني يف اإليديولوجيا املتبقية
الوحيدة يف العامل ،وهي السوق الرأساملية .ولكونها عاملية ،تم الرتاكب بينها وبني “أمميتهم”
فبدا التحالف طبيعياً!
وبالطبع ،فإن الزعم بنهاية اإليديولوجيات قد ارتهن أو ُربط بتفكك األنظمة اإلشرتاكية ،يف
تغييب للحقيقة املركزية -ليس رشطاً أن متوت اإليديولوجيا مبوت سلط ٍة حاكمة.
ٍ

بول وولفويتز منوذجاً للمحافظية واليهودية والرتوتسكية واحتالل العراق
وهو يهودي من أصل بولوين (ولد عام  ،)1943وقد هاجر والده جاكوب ولفويتز مع عائلته إىل
نيويورك عندما كان عمره عرش سنوات ،ثم نال الدكتوراه يف الرياضيات من جامعة نيويورك،
وصار واحدا من الخرباء األمريكيني يف النظرية اإلحصائية .أثناء الحرب العاملية الثانية ،قام
جاكوب ولفويتز بدراسات لصالح الجيش األمرييك ،ويف عام  1957انتقلت العائلة إىل “إرسائيل”،
بعد أن قبل جاكوب ولفويتز منصبا يف جامعة “تخنيون” اإلرسائيلية.
أت ّم بول ولفويتز دراسته العليا يف جامعة شيكاغو ،وتأثر كثريا بـ»ليو شرتاوس» ،األستاذ يف
جامعة شيكاغو وأحد اليهود الناجني من املحرقة النازية ،وهو املنظّر األسايس لتيار املحافظني
الجدد كام أرشنا ،وكان ولفويتز رفيقا لجابوتنسيك الذي يعترب املؤسس الفكري واألب الروحي
لحزب الليكود.
وعندما استعاد العراق الكويت  2آب  1990كانت رؤية ولفويتز واضحة يف أنه يجب استغالل
هذه الفرصة الكتساح العراق ،ولكن خطته رفضت ،ويف العام  1997نرش مقاال بعنوان «الواليات
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املتحدة والعراق» يدعو فيه إىل اإلطاحة بالنظام السيايس يف العراق .ويف العام  1998نرش مقاالً،
باملشاركة مع زملاي خليل زاد ،بعنوان «أطيحوا به» (يقصد نظام الرئيس صدام حسني) ،وقدم
رؤية ملواجهة عسكرية بالتنسيق مع الشيعة والكرد يف العراق ،وميكن برأيه لرائحة البرتول أن
تجذب الفرنسيني والروس لتأييد الخطة.
وعندما وصل حزب املحافظني إىل الحكم رشع فورا يف تطبيق خطة ولفويتز ،وكانت أحداث
الحادي عرش من سبتمرب/أيلول  2001فرصة مناسبة لتطبيقها وبدعم مايل وسيايس وشعبي
أسطوري .نجح وولفويتز يف دفع الواليات املتحدة إىل احتالل العراق وتدمريه كام كان يحلم
منذ السبعينيات ،لك ّن جوهر هذا النجاح كان تدمري العراق عمران ّياً واجتامعيا لصالح الطائفية
وهزمية للواليات املتحدة.
ما ييل تأكيد لهدف تدمري العراق عىل يد اإلدارة األمريكية بقيادة املحافظني الجدد وخاصة
وولفويتز ،فقد كتب مارك فيرب ما أكده السناتور األمرييك إرنست هولينجز بأن هدف الحرب
عىل العراق كان ضامن أمن الكيان الصهيوين عرب الزعم أن ذلك يتم بدمقرطة املنطقة:
...بدأت مبقالة برتويسة “فشل سياسة بوش يف الرشق األوسط يخلق مزيدا ً من اإلرهاب” والتي
ظهرت يف جريدة (: ) Charleston daily Post and Courier, May 6, 2004
“وحيث أن العراق ال يشكل تهديدا ً ،فلامذا غز ُو ٍ
بلد ذي سيادة؟” والجواب :أن سياسة الرئيس
بوش هي أمن إرسائيل التي يقودها بول ووفويتز ،وريتشارد بريل وتشارلز كراوثهامر؛ فلعدة
سنوات سادتْ مدرس ٌة يف التفكري ترتكز عىل تأثري الدومينو وتقول أ ّن نرش الدميقراطية يف
املنطقة هو السبيل لضامن أمن إرسائيل “.1
لعل البدء بأمن الكيان الصهيوين وحده ٍ
كاف لفهم مدى عدائية الواليات املتحدة لألمة العربية،
مبعنى أنها مع حامية هذا الكيان رغم احتالله لفلسطني (بل ألنه يحتلّها) .أما ما هو أخطر
بكثري من موقف جميع اإلدارات األمريكية املعروف (وهو ما يتضح من سياسات هذه الدولة
يف عهد أوباما عن الحزب الدميقراطي) ،هو موقف العرب ،وخاصة مثقفي الطابور السادس
الثقايف ،الذين احتفلوا باحتالل العراق زعامً منهم ،كام ال ُغزاة األمريكيني ،بأن الدميقراطية
هي الحل؛ نعم خاصة مثقفي الطابور السادس الثقايف ،وال نقول األنظمة والطبقات الحاكمة،
وخاص ًة أنظمة الدين السيايس ألنها ليست يف حسبان أي موقف قومي؛ وال نقول قوى الدين
السيايس ألنها ت ُخرج الجغرافيا (أي الوطن) من حساباتها وتتلهف عىل السلطة وقيادة الناس.
وبالطبع ،فإن زعم الواليات املتحدة بدمقرطة املنطقة هو لحامية الكيان وليس دمقرطة
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املنطقة ،وهذا ما متكن القليل من العرب من التقاطه قبل ،وخالل ،الغزو التدمريي .أما مثقفو
الطابور السادس هؤالء ،فبعد أن سال دم العراقيني مبا ال يسمح ببقاء العراق عراقاً ،أخذ بعضُ هم
يزعم أ ّن هدف أمريكا مل يكن الدمقرطة ،فأخذوا يف البكاء عىل العراق الذي “قَّودوا” الحتالله.
بكل معانيه أ ّن َم ْن يبكون تدمري العراق الذي أضحى أثرا ً بعد عني ،يبكون
واملثري للشك ّ
يف املقلب اآلخر عىل أعتاب اإلدارة األمريكية والصهيونية الحتالل سوريا من أجل “دمقرطة
سوريا” ،بل ويشاركون يف هدمها! قد ينفع هنا شط ُر ٍ
ٍ
ألندلس إن
بيت ملحمود درويش ...”:يدعو
حلب” بتفسرينا أنهم بدل أن يقفوا مع سوريا يقفون يف رأس الخيانة ضدها ويقرؤون
حوصرِ َتْ ُ
الفاتحة حزناً عىل العراق  .لعل املصادفة أن حلب اليوم محارصة!  .إنهم ،هم وغريهم ،يعودون
إىل نفس الزعم تجاه سوريا:
•الوقوف يف معسكر الثورة املضادة بقيادة الواليات املتحدة والكيان
•من أجل نرش الدميقراطية بدءا ً بدمقرطة سوريا
ال يتسع املجال هنا للتوسع .لك ّن الدمقرطة ،التي غدت “قميص عثامن” يف الوطن العريب،
وخاصة بعد تدهور األنظمة قومية االتجاه ،هي دمقرط ٌة يُقص ُد بها فقط الدول قومية االتجاه،
وليس أنظمة الريع النفطي التي ت ُجمع البرشية بأنها مجرد قواعد للناتو ومهاجع ومضاجع
ونهم استهاليك.
يتحصل بل ٌد عىل الدمقرطة مبجرد صدور تعليامت ودساتري وترصيحات بذلك ،وال يُسمح
ال
َّ
اب إال إذا توفر رشطان أو أح ُدهُام عىل األقل:
بتشكيل أحز ٍ
•وجود قاعدة صناعية تقوم عىل طبقة عاملة مجردة من امللكية الخاصة وتتمتع عىل
األقل بوعي نقايب تستخدمه يف اإلرضاب ،أو التهديد باإلرضاب ،يك تجرب رأس املال عىل
تحسني ظروفها وأجورها .وإال ،فإن اإلرضابات ،إن مل نقل االنتفاضات والثورات ،سوف
تقطع تواصل خط اإلنتاج -أي تُوقف الربح .لذا تلجأ الربجوازية مضطر ًة للدميقراطية
السياسية يك ال تضطر أكرث للدميقراطية االقتصادية.
•أو توفُّر مستوى من الوعي لحركة/ات سياسية ،والثقافة لقطاعات واسعة من الشعب
مام يسمح بدميقراطية سياسية.
ال شك أن الطابور السادس الثقايف يدرك أن الرشط األول للدميقرطية املزعومة من قبلهم كان
متوفرا ً يف دول األنظم ِة قومي ِة االتجاه (مرص العراق سوريا والجزائر) .لذا تم تدمريها أو
استكامل ذلك ما سنحت الفرصة .أي أن دول الريع النفطي هي يف املطلق خارج هذا الرشط،
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وغائب يف املطلق يف دول
ناهيك عن أن الرشط الثاين متوف ٌر ببواكري يف الدول قومية االتجاه،
ٌ
الريع النفطي.2
ومن هنا ،كان امتطاء الثورة املضادة ملا يسمى الربيع العريب بعدوانٍ متعدّد الوجوه لسحق
ِ
مستخدم ًة مواطنني من هذه
الدول قومية االتجاه وليس لصالح أنظمة الريع ،بل عىل حسابها
البلدان ومن بلدان عربية وإسالمية أُخذوا بتعبئة ثقافية وهابية وسلفية من جهة ،وبتمويل
هائل ليتحولوا إىل األداة الحالية للثورة املضادة ضد األمة العربية خاصة.
رمبا يؤكد هذا ما ذهبنا إليه يف غري موضع من هذا البحث بأن املشاريع والسياسات التطبيقية
األساسية للمحافظني الجدد كانت يف ح ّد ذاتها العدوان ضد العرب مام يبني الجذر الصهيوين
الذي يحركهم.
“وولفويتز خليفة كيسنجر يف قيادة وتصميم السياسة الخارجية للواليات املتحدة ،كان أحد
الذين ساهموا يف صياغة اسرتاتيجية “التدخالت الوقائية والرتهيبية” يف مرحلة ما بعد كيسنجر،
ورمبا كان املنظّر اإلسرتاتيجي األول للمحافظني منذ منتصف السبعينيات.
شغل ولفويتز لفرتات طويلة منصب عميد كلية العالقات الدولية يف معهد جون هوبكينز
للدراسات الدولية املتقدمة يف واشنطن ،وشغل أيضا يف الحكم الدميقراطي مناصب مهمة ،فقد
كان بني عامي  1980-1977مديرا للتخطيط السيايس يف وزارة الدفاع ،وواصل مشاركته يف اإلدارة
الجمهورية مساعدا لوزير الخارجية لشؤون رشق آسيا واملحيط الهادئ بني عامي ،1986-1982
وعمل بني عامي  1989-1986سفريا للواليات املتحدة األمريكية يف إندونيسيا ،ويف عهد جورج
بوش األب شغل منصب مساعد وزير الدفاع ديك تشيني للشؤون السياسية.
ويف عمله خبريا ً يف وزارة الدفاع ،كان يركز عىل احتامل تهديد حقول النفط يف الخليج من قبل
دولة إقليمية يف املنطقة مثل العراق ،وليس من قبل االتحاد السوفيايت ،واقرتح يف العام 1976
إقامة قواعد عسكرية جديدة يف منطقة الخليج العريب ،وحذر من تنامي إيران والعراق كقوتني
إقليميتني .ولعل ما قام به كارتر عام  ،1980حيث شكل قوات التدخل الرسيع أو ما أسمي
“عقيدة كارتر” ،له عالقة وتأثر مبا طرحه وولفويتز نفسه.
وطرح ولفويتز يف العام  1992نظاما إسرتاتيجيا أُ ِقر باملشاركة مع ديك تشيني ،وخرباء
ومسؤولني مثل زملاي خليل زاد ،وريتشارد بريل ،وأندرو مارشال ،يقوم عىل رضورة قيادة أمريكية
أحادية للعامل ،ومنع ظهور أي قوة سياسية أو عسكرية منافسة للواليات املتحدة ،وأن يكون
حلفاؤها حلفاء ظرفيني وفقا للرصاعات مبا يف ذلك األمم املتحدة وحلف شامل األطليس.
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فرنسيس فوكوياما :تأكيد تروتسكيتهم ويهوديتهم
لخص فوكوياما أربعة مبادئ أو خيوط مشرتكة ميزت معظم هذه األفكار املستنبطة من
خالل نهاية الحرب الباردة :اهتامم بالدميوقراطية وحقوق اإلنسان ،وبشكل أعم ،السياسات
الداخلية للدول؛ االعتقاد بأنه ميكن استخدام القوة األمريكية ألهداف أخالقية؛ التشكيك
بقدرة القوانني واملؤسسات الدولية عىل حل املشاكل األمنية الخطرية؛ وأخريا ،فكرة أن هندسة
اجتامعية طموحة تؤدي غالبا إىل نتائج غري متوقعة وهي تقوض بذلك نتائجها الخاصة(.((8
يضيف فوكوباما...« :باستعادة املايض ،مل يكن لألمور أن تتطور عىل هذا النحو .متتد جذور
املحافظية الجديدة إىل مجموعة استثنائية من املثقفني ،رشيحة واسعة منهم من اليهود ،الذين
مروا بال «سيتي كولج أوف نيويورك» (يس يس أن واي) من منتصف وأواخر الثالثينيات إىل
أوائل أربعينيات القرن املايض .وتتضمن هذه املجموعة ايرفني كريستول ودانيال بيل وايرفينغ
هو وناثان غالزير ،ويف وقت الحق بعض اليشء ،دانييل باتريك موينيهان .رويت قصة هذه
املجموعة يف عدد من األماكن ،كان األكرث شهرة منها فيلام وثائقيا لجوزيف دورمان يدعى
«ارغيوينع ذي وورلد» .كان اإلرث األكرث أهمية يف مجموعة (يس يس أن واي) اعتقادا مثاليا
بتقدم اجتامعي وعاملية الحقوق مقرونة مبعاداة شديدة للشيوعية(.»((8
خالل تورطه يف تجميل املحافظية الجديدة ومتتعه بتفكك الكتلة االشرتاكية كتب فوكوياما:
“ ...ليس صدفة أن العديد من مجموعة (يس يس أن واي) بدؤوا كرتوتسكيني .كان ليون
تروتسيك نفسه ،بالطبع ،شيوعيا ،لكن أنصاره فهموا أفضل من أكرثية الناس الكليانية املطلقة
للنظام الستاليني ووحشيته .تعاطف اليسار املعادي للشيوعية ،عىل عكس اليمني األمرييك
التقليدي ،مع األهداف االجتامعية واالقتصادية للشيوعية ،لكنهم بدؤوا يدركون ،يف خالل
ثالثينيات وأربعينيات القرن املايض ،أن “االشرتاكية الحقيقية املوجودة” أصبحت عبارة عن
فظاعة من النتائج غري املقصودة التي قوضت بالكامل األهداف املثالية التي اعتنقتها .ويف
وقت مل يصبح جميع مفكري ال(يس يس أن واي) محافظني جددا ،كان خطر النوايا الجيدة التي
دفعت إىل نهاياتها ،الفكرة الرئيسية التي ستشكل ركيزة عمل العديد من أعضاء هذه املجموعة.
(((8
املحافظية الجديدة
انتهازي:
لكن فوكوياما انتقل من متفاخر بنهاية التاريخ إىل تخليّ
ٍّ
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كام أرشنا ألقوال فوكوياما ،املؤيدة متاماً للمحافظية الجديدة ،نجده بعد تأزمها وقد زعم ابتعاده
عنها وتقديم تفسري لتداخل اللربالية باملاركسية لينتج هؤالء:
“...فرس العديد من األشخاص كتايب “نهاية التاريخ والرجل األخري” ( )1992بأنه كتاب دعاية
سياسية للمحافظية الجديدة باعتباره دافع عن الفكرة القائلة إن هناك توقا عامليا للحرية يف
جميع الناس سيؤدي بهم حتام إىل الدميوقراطية الليربالية ،وإننا نعيش وسط حركة تحول تتزايد
رسعتها لصالح الدميوقراطية الليربالية تلك .إن ذلك يشكل قراءة خاطئة للنقاش .إن “نهاية
التاريخ” يف آخر املطاف ،نقاش حول الحداثة .ما هو عاملي باألساس ليس الرغبة بدميوقراطية
ليربالية ،وإمنا الرغبة بالعيش يف مجتمع حديث أي متقدم تكنولوجيا ومزدهر والتي ،إذا
ما أشبعت ،متيل إىل تحفيز مطالب باملشاركة السياسية .الدميوقراطية الليربالية هي إحدى
النتائج الثانوية لعملية التحديث تلك ،أمر يصبح تطلعا عامليا فقط يف سياق الزمن التاريخي.
بعبارة أخرى ،يقدم “نهاية التاريخ” نوعا من الحجة املاركسية لوجود عملية طويلة األمد
للتحول االجتامعي ،لكنها عملية تنتهي بالدميوقراطية الليربالية بدال من الشيوعية .بحسب
صياغة العامل كني جويت ،كان موقف املحافظني الجدد ،الذي أوضحه أشخاص مثل كريستول
وكاغان ،عىل العكس من ذلك ،لينينيا؛ اعتقدوا أنه ميكن دفع التاريخ إىل األمام عرب االستعامل
الصائب للقوة واإلرادة .كانت اللينينية مأساة يف شكلها البولشيفي ،وعادت كمرسحية هزلية
عندما طبقتها الواليات املتحدة .لقد تطورت املحافظية الجديدة ،كرمز سيايس وفكر ،إىل يشء
مل أعد قادرا عىل دعمه(.»((8
قد تكون القيمة الوحيدة يف هذا الطرح هي وضع إصبعه عىل الشكل الهزيل ل «لينينية
الرتوتسكيني» املزعومة ،والتي ولدت بالطبع التورط يف أحضان الواليات املتحدة الساعية
للسيطرة عىل العامل باسم الدميقراطية ولصالح أممية السوق .لعلهم هنا حالة غريبة من دمج
النظرية وتلويثها بأكاذيب اللربالية الجديدة املتوحشة .لعل فوكوياما يف حديثه هذا عن مأساة
وعي تهكّامت تروتسيك عىل لينني.
اللينينية يف شكلها البلشفي قد استبطن عن غري ٍ
ورغم محاوالته التنصل من املحافظية الجديدة بعد تأزماتها ،فقد قال فوكوياما ،يف كتابه «نهاية
التاريخ واإلنسان األخري» ،أ ّن الرصاع اإليديولوجي انتهى ،وبأن الرصاعات املقبلة ستكون عىل
أفضل طرق هيمن ِة اللربالية الرأساملية والحصول عىل أكرب حصة من الكعكة( .»((8لقد
ما هي َ
أغلق تطور التاريخ كام لو كان سادنه!
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املحافظون الجدد امتداد مبارش لـ تروتسيك
يَدين بريمان للرتوتسيك يس.إل.آر جيمس بتأثري كبري .ومن بني املحافظني الجدد ،فإن نظري بريمان
هو ستيفن شفارتز ،املؤرخ الذي كتابه الجديد “وجهي اإلسالم” ،هو نص مفتاحي ألولئك الذين
يريدون من الواليات املتحدة أن تقطع عالقاتها بالسعودية .لقد أمىض شفارتز سني حياته
املفضلة يف مجموعة تروتسكية إسبانية .وحتى اليوم ،يتحدث شفارتس عن تأثري تروتسيك
ويسميه “الختيار لـ.د” (أول حرفني من دافيدوفيتش برونشتاين) ،ويقول...“ :إىل درجة كبرية،
ال زلت أعترب نفيس أحد تالمذة تروتسيك”  ،ويعرتف ويالحظ أنه يف دوائر محددة يف واشنطن،
فإن شبح تروتسيك ال يزال يحوم هناك .ويف حفلة يف شباط احتفاال بصدور كتاب عن العراق
تبادل شفارتز دردشة مع بول وولففتز عن تروتسيك ،ومحاكم موسكو و ماكس شختامن...”.
يقول شفارتز ،لقد تحدثت مع وولففتز حول كل هذا .“ ،شمل حديثنا شختامن .فهو يعرف
هذا كله ،ولكنه مل يكن أبدا جزءا منه .ومن الواضح أنه كان متنبها .بدا التالقي بني وولففتز
وتروتسيك غريبا ومثريا ً ،لك ّن تاريخا طويال ومح ّرفا يبيّ العالقة بني يسار البالشفة واليمني
توسع الواليات املتحدة،
الدميقراطي .ولنفهم كيف أن بعض الرتوتسكيني انتهوا إىل مدافعني عن ّ
من املهم أن نعرف شيئا ما عن ماكس شختامن .إن مسرية حياة حواري تروتسيك -األمرييك
املثري للجدل (شختامن) يقدم الرشح والدليل عىل املسار الذي حمل أناسا من املعارضة
اليسارية لدعم البنتاغون ...فمع حلول سبعينيات القرن العرشين ،كان شختامن داعامً لحرب
فيتنام ومبوقف متشدد ضد الشيوعيني الدميقراطني مثل السناتور هرني جاكسون .كان لدى
شختامن فريق من الشباب األتباع (يسمون الشختامنيون) نشطاء يف اتحادات العامل ولهم
فريق غطاء يعرف بـ الدميقراطيني االجتامعيني .وحينام بدأ الشختامنيون يعملون لصالح
السناتور جاكسون أقاموا عالقات مزيفة وقوية مع لرباليني متشددين يف الحرب الباردة ،والذين
كذلك نصحوا جاكسون ،مبن فيهم ريتشارد بريل وبول وولفتز ،وهذان اإلثنان لهام صلة أخرى
(مثقف دفاعٍ) فكان شختامنيا يف أواخر األربعينيات ،أما
بالرتوتسكية ،أما منظُّرهم ألربت وولسرت
َ
شختامن فامت عام  ،1972لك ّن أتبا َعه برزوا يف مراتب الحركة العاملية وبريوقراطية الحكومة.
ونظرا ملعاركهم الطويلة ضد “الستالينية” ،كان الشختامنيون بارعني يف االستقطاب لتجديد
النضال ضد الشيوعيني السوفييت الذي كان قد بدأ بقوة بعد حرب فيتنام .وخالل السبعينيات،
قام املثقفون املشبعون بتقاليد شختامن مبلء صفحات مطبوعات املحافظني .وعليه ،ففي
الثامنينيات وجد الكثري من الدميقراطيني االجتامعيني أنفسهم يعملون يف إدارة ريغان ،وخاصة
جني كريكباتريك (التي كانت سفرية الواليات املتحدة يف األمم املتحدة) ،وإليوت إبرامز (الذي
شغل سكرتريا ً مساعدا ً للدولة وكان متلطخا بتورطه يف فضيحة إيران-كونرتا).
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ليست يهودية بحتة وليس ذلك رضورياً
قد مييل البعض إىل وصف املحافظية الجديدة بأنها ظاهرة يهودية .وقد يساعدهم عىل ذلك
أن الكثري من مؤسسيها هم من الرتوتسكيني اليهود -وبالطبع ،كالقيادة الصهيونية يف الكيان،
معظمهم من اإلشكناز .لننظر ما ييل:
«ويف حني أن معظم املحافظني الجدد املعروفني هم غالبا من اليهود ،من املهم ذك ُر ما هو
ُمه َم ٌل متاما بأن كثريين ممن ينتمون حقا إىل الحركة ليسوا يهودا .مثالُ ،موقِّعو بيان «رسالة اىل
الرئيس» عام  ،1998املدافعون عن وجوب عمل أقوى ضد العراق  ،وهو يعترب عموما بيان
املحافظني الجدد الذي يتضمن متثيل التيار السائد للرموز العامة فإن  23من  40من املوقّعني
ليسوا يهودا ،طبقا لتقديرنا .متوفر عىل
http://www.iraqwatch.org/perspectives/rumsfeld-openletter.htm
لعل ما يهمنا يف هذا البحث ليس عدد اليهود ،بل قرار املحافظني الجدد الرئييس بتدمري العراق.
وهذا نفسه يفتح عىل املسألة األساس وهي أن يهو َد وتروتسكيِّي املحافظني الجدد هم مح ّرك
العدوان عىل الدول العربية التي تشكل خط دفاع ضد الكيان الصهيوين .فاملحافظية الجديدة،
وإن كانت ميينية جدا داخل أمريكا ،إال أن سياساتها االقتصادية ليست بعيدة يف ميينيتها عن
سياسات الدميقراطيني .ما نقصده أن السمة األساس للمحافظية الجديدة هي يف سياساتها
العدوانية خارجيا وخاصة ضد العرب ،وهذا ينتهي بالتخطيط أو النتائج لصالح الكيان الصهيوين.
“...وثيقة كلني بريك التي أرسلت إىل نتنياهو لضامن أمن اململكة ،تقري ٌر أُ ِع ّد  1996من
قبل معهد السياسات واالسرتاتيجيات املتقدمة “مجموعة دراسة لسياسة إرسائييلية حتى عام
 ،”2000وقّعها ريتشارد بريل ودوغالس فيث وديفيد ورمرس ،ومرياف ورمرس وجميعهم مع
سياسة ميينية إرسائيلية ميينية جدا .ليس املهم أن أكرثيتها يهو ٌد أم ال ،تروتسكيون أم ال؛ لك ّن
نسب ًة كبرية من الوجود القوي ،ورمبا املحرك األساس ،هم من اليهود والرتوتسكيني اليهود كذلك.
ومع ذلك ،فإن قراءة هذه الظاهرة ال بد أن تركز عىل بعدين:
األول :أن هذه الظاهرة هي وليدة رأساملية املركز املتأخرة .إنها الرشكاتية (املج َّمعان املدين
والعسكري)
والثاين :أن مشاريعها التطبيقية ،سياسيا وعدوانيا ،بعد االقتصاد والسوق ،تهدف لتدمري األنظمة
العربية ذات التوجه القومي( .العراق ،ليبيا ،سوريا ،اليمن...الخ).
إن الظاهرة نفسها هي ظاهرة من ظواهر ،أو متظهرات الرأساملية املتأخرة ،وخاصة يف لحظة
مأزوميتها .لذا ليس غريباً أن يرتافق نشاطها مع بداية الستينيات حيث األزمة االقتصادية
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العميقة (ولكن الناعمة) التي متظهرت يف تدنيّ معدل الربح والفشل يف معالجته ومن ثم
استمراره .وبالطبع ،فإن سقوط املعسكر االشرتايك قد أعطى املحافظية الجديدة دفعة قوة
يحل املشكلة االقتصادية يف املركز عموماً.
معنوية وهيبة سيطرة ،لك ّن هذا مل ّ
بعبارة أخرى ،فإن املحافظية الجديدة هي عملية تراكب بني مصالح الطبقة الرأساملية الحاكمة
يف الواليات املتحدة ،كطبعة رأساملية متوحشة تتشابه إىل حد التطابق مع النازية والفاشية،
سواء يف فكر التفوق وإخضاع البرشية أو يف صدمة املرحلة -أي األزمة االقتصادية .هذا األساس
الرأساميل اللربايل الجديد للمحافظية الجديدة هو الذي ولَّد عنرصية عرقية بيضاء وعنرصية
إيديولوجية صهيونية مرتبطة بعمق ثقايف مع الرتاث السيايس واالجتامعي والطبقي للربجوازية
اليهودية.

66

الرتوتسكية وتفكك االتحاد السوفييتي
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الرتوتسكية وتفكك االتحاد السوفييتي
عىل ضوء عالقة قيادات تروتسكية مع الواليات املتحدة ،ميكن للمرء االستنتاج أن هذا التيار،
ٌ
مخرتق من قبل اإلدارة األمريكية ومؤسساتها مام يضع موقف
أو قطاعات واسعة من قياداته،
الرتوتسكية (املعادي باملطلق لالتحاد السوفييتي وبقية املعسكر االشرتايك السابق) مثا َر
ٍ
تساؤالت تصعب اإلجابة عليها .فهل هذه املواقف نتاج أرثوذكسية ثورية أم نتاج عالقات
اخرتاق واسعة من املعسكر اإلمربيايل لهذه الحركة؟
لقد هلل اليمني ،وكذلك الرتوتسكيون ،للثورة املخملية يف تشيكوسلوفاكيا ،مردِّدين” أن الشعب
قد استعاد مصريه( .”((8وهللوا كام أرشنا سابقا ألحداث املجر وبولندا .نالحظ هنا أن الحديث
يدور عن الشعب وليس عن الربوليتاريا التي يعتقد الرتوتسكيون أنهم وكالؤها الحرصيّون.
أي أن “الثورة العاملية” التي حلم بها تروتسيك مل تحصل .وها هم الرتوتسكيون يتحدثون عن
تعصبهم العاميل البحت .طبعاً ،ال مجال هنا لقراءة
“الشعب” مبجموعه! وهذا ما ال ينطبق عىل ّ
الواقع االقتصادي والطبقي ملجمل رشق أوروبا بعد تفكك الكتلة االشرتاكية وتح ُّول املنطقة إىل
سوق للغرب الرأساميل.
كتب لودو مارتينز ...“ :بيرت اوهيل ،الزعيم الرتوتسيك ،أظهر تعاطفه مع بيان الثورة املضادة
الذي يدعو إلقامة املرشوع الخاص وتحرير األعامل من املركزية البريوقراطية ودعم كافة
أشكال التعددية يف ما يخص امللكية واتخاذ القرار...الخ .وبينام عبرّ عن تعاطفه مع األهداف
األساسية للبيان ،وجد أنه من غري املناسب أن يوقعه كوثيقة مساومة .لقد أعاد التأكيد عىل
موافقته مع موقّعي البيان املطالبني بـ “مناقشة املشاكل السياسية فيام يخص التعددية”
وهكذا فإن تعددية أوهيل تكتنف كل نطاق دعم القوى الرأساملية اإلمربيالية .وأهم ما دعى
إليه أوهيل ”:توحيد جميع أعداء املركزية البريوقراطية والستالينية” .يك تتحرر من التصلب
املتحجر وهيمنة البريوقراطية” ،أي التحلل مام يسمى االشرتاكية املحققة(. ”((8
وكذلك كان موقف إرنست ماندل 1989 :حينام بات واضحا بأن اإلمربيالية واليمني يتفوقون
وأصبحت لهم اليد العليا يف بولندا واملجر ،كان عىل ماندل البحث عن تربير لدعمه الالمحدود
للقوى املضادة لالشرتاكية والشيوعية ،التي تقاتل “الستالينية”.
“...علينا أن نتذكر أن ماندل عام  1981زعم بأن تضامن (نقابة عامل بولندا التي أسست لهدم
النظام االشرتايك هناك مبباركة البابا بولندي األصل) ،تتبع نهج الرتوتسكية ،حتى لو بال وعي.. .
87. Ludo Martens, USSR The Velvet Counter Revlution, Brussels-Belgium, 1991, p.49
88. Ludo Martens, USSR The Velvet Counter Revlution, Brussels-Belgium, 1991, p.50
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فقد قال حينها “ :تعمل تضامن أكرث وأكرث كعضو مزدوج القوة :قوتني :إن الثورة السياسية
ضد البريوقراطية قد بدأت”(.((8
وكام نالحظ ،فإن هذا الحديث هو نسخة طبق األصل عن توهامت تروتسيك بأن املاليني
ينخرطون يف األممية الرابعة بعد خروجه ،أي تروتسيك ،من االتحاد السوفييتي ،ناهيك عن
تخيالت الرتوتسكيني بأنهم يقودون عامل العامل.
ويف عام  1989قال ماندل“ :إن ترشيع وجود تضامن هو انتصار للطبقة العاملة” ( ..((9وال حاجة
بالطبع لرشح أين وصلت “تضامن” وبولندا نفسها .بل إن بولندا اليوم هي أكرث الدول األوروبية
عداء لروسيا وانخراطاً يف املعسكر اإلمربيايل وخاصة إثر أحداث أوكرانيا لهذا العام  2014ودورها
يف الدرع الصاروخي األمرييك.
وكتب ماندل يف  6آذار  ”: 1989وبعكس ما قد يقودنا التقييم السطحي إىل االعتقاد ،فإن
الربجوازية األوروبية مل تأخذ طريقا مفضال لعدم االستقرار هذا .إنها ال تأمل يف أن تحرف رشق
أوروبا ثانية إىل حظرية الرأساملية” (.((9
يذكرنا هذا بقول لينني أن “ :جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة” ،ال بل يف حالة ماندل بالجنون .إذن،
إىل أية حظرية سوف تسحب برجوازية أوروبا تابعتها الجديدة أوروبا الرشقية؟ لقد سحبتها
إىل مجالني:
•غدت أوروبا الرشقية مخزون قوة عمل رخيصة لالتحاد األورويب
•وجزءا ً تابعا للناتو عسكرياُ بل ومعسكرات لتدريب ما تسمى الثورات الربتقالية
بشقيها اإلعالمي والنازي ضد الوطن العريب وفنزويال وإيران وأوكرانيا...الخ.
•وسوقاً ملنتجات االتحاد األورويب،
•وتشكيالت رأساملية محيطية.
دعى ماندل اىل الدميقراطية للجميع وقال بأن الرأساملية ال تعود بغري العنف .وقال أن التعددية
الحزبية ميكن أن تقدم لالشرتاكية سمة دميقراطية حقيقية.
لقد حصلت الدميقراطية للجميع يف املجر وبولندا واملانيا الدميقراطية .يف ديسمرب عام 1989
أعلن ماندل ...“ :أنا سعيد مبا يحصل يف برلني .إن الحركة املضادة لالشرتاكية ضعيفة جدا.
89. Inprecor, nr. 105 july 6 , 1981. P. 14,
90. Inprecorm no 283, March 6, 1989m p.3.
91. Inprecor, no 105, July 1981 . p. 14.
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“لقد ر ّحب بهذه الثورة” ،وزعم بأن “كل ما تأ ّمل به تروتسيك ميكن أن يصبح واقعاً اآلن ”(.((9
هل يُعقل أن يتحمس مفك ٌر كب ٌري من وزن ماندل إىل هذا الحد بثورة مضادة؟ هل هي عبادة
األب الروحي؟ كيف ميكن أن يحصل هذا االنكسار بني تنظريه االقتصادي املع ّمق وبني قراءته
االجتامعية الطبقية السياسية الخفيفة جدا! وخاصة يف منطقة ترمتي يف حضن اإلمربيالية .هل
وراء هذا غري العمى اإليديولوجي واإلرصار عىل توهم االنتصار؟
لقد شارك ماندل يف مختلف الهجامت ضد الحركة الشيوعية ،باسم “دميقراطي ٍة نقية للجميع”.
وهكذا دعم يف لثوانيا وأوكرانيا “الجبهة العريضة لألهداف القومية واملحلية” التي تناضل
من أجل التحرر القومي” (.((9
يف أوروبا الرشقية تصبح القومية يف نظر الزعيم الرتوتسيك نضاال تحررياً ،أما يف الوطن العريب،
فيتم الرفض املطلق للقومية العربية!.
قد ال يكون الالفت يف هذه االستنتاجات من مفكر وقيادي كبري يف الرتوتسكية ،مثل ماندل،
تكرا ُره لوهمٍ من توهامت تروتسيك ،فقد تكون هذه توهامت دافئة يف زمن ما .لكن الالفت
اعتقاد ماندل بأن أوروبا الغربية لن تج ّر الرشقي َة املهزومة واملأزومة إىل الرأساملية ،واألشد
غرابة أنه تحول إىل داعية للدميقراطية ،أي تورط يف نطاق “السوسيال دميوقراط”.
والحقيقة ،أن الكثري من القوى واألحزاب الشيوعية يف العامل (املوسكوفية والرتوتسكية عىل حد
سواء) قد تهالكت سقوفها إىل املطالبة بالدميقراطية ،وطبعاً يف نطاق السوق الرأساملية املعوملة.
ومل تطرأ تغريات عىل مواقف هؤالء بعد تفكك الكتلة االشرتاكية سوى بعد مأزومية الرأساملية
عام  2008حيث بدؤوا يتمتمون عن االشرتاكية والشيوعية.
ال يفوت املرء التذكري مبوقف الرتوتسكيني ضد االتحاد السوفييتي يف أفغانستان حيث اعتربوا
دوره هناك غزوا إمربيالياً دون أن يأخذوا يف االعتبار دعوة السلطة هناك للسوفييت باملساعدة،
وخاصة ألنهم كانوا عىل علم مبارش مبرشوع اإلمربيالية والرجعية السعودية إلسقاط النظام
التقدمي يف أفغانستان (كام أرشنا آنفاً) .وكاتب هذه السطور هو ضد تلبية السوفييت دعو َة
الحكومة الوطنية هناك مع أنه ال يتناقض مع القانون الدويل ،لك ّن رفض تدخل السوفييت أم ٌر
والتورط يف دعم دور اإلمربيالية والوهابية أم ٌر آخر .وبالطبع يعرف الجميع ماذا حصل وأين
وصلت أفغانستان وكيف تم تقويض البنى التقدمية التي أرساها نظام ترايك وجامعته وخاصة
ما يتعلق باملرأة.
92. Interview Mandel, dans Humo, 21 de’ce,bre 1989, p. 18-20.
93. Inprecorm nr. 304, 1990M p. 16-17.
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كام ذهب تروتسكيو بريطانيا إىل أبعد ،ومبا يخالف إرنست ماندل .لكنهم مل يخالفوا تروتسيك.
“...حزب العامل االشرتايك يف بريطانيا ذهب أبعد من ذلك ،حيث رأى أن انهيار االتحاد
السوفييتي كتطور إيجايب .ومن وجهة نظره فإن إحدى اإلمربياليتني قد سقطت .ويقول هذا
الحزب أن هذه الرضبة لعامل رأس املال تعني أن تسعينيات القرن العرشين ستكون فرتة تجذير
الطبقة العاملة عامليا ،أي كام حصل يف ثالثينيات القرن نفسه ،وحيث أوصل تحليله هذا إىل
مجموعات تقبلته عامليا ،فقد أحدث هذا تشوها كبريا يف التوجه(»((9
فهؤالء مع التهليل لسقوط االتحاد السوفييتي بال مواربة ،بل بكثري من السعادة ،شأنُهم يف ذلك
شأ ُن ماندل .لكنهم ليسوا مع حلم ماندل بالتحرر القومي والدميقراطية للجميع ،بل هم مع
وهم تجذُّر الطبقة العاملة عاملياً .طبعا ،هذا حلم جميل ،لكنه كحلم مل يتحقق حتى مع أزمة
الرأساملية عامليا منذ عام !2008
من الالفت أن هؤالء الرتوتسكيني قد تغاضوا ،بخبث ال شك فيه ،عن دور الرتوتسكيني األمريكيني
يف خدمة السلطة الحاكمة هناك وعن مشاركتهم يف تأسيس وتفعيل وعدوانية املحافظني الجدد؟
ارتكازا ً عىل الوهم العاملوي للرتوتسكيني ،ميكننا فهم ملاذا يقف تروتسكيو بريطانيا ضد الثورة
البوليفارية يف فنزويلال ،حيث قال أحد ممثيل حزب العامل االشرتايك الربيطاين (تروتسيك) أن
الثورة االشرتاكية مستحيلة يف بلد متخلف مثل فنزويلال ( .((9أليس هذا تكرارا للتامئم التي صاغها
أي دور للفالحني يف الثورة ورفض تحالف العامل والفالحني؟
تروتسيك منذ عقود حيث أنكر ّ
هذا يعيد إىل الذاكرة املوقف املتواصل للرتوتسكية من الثورة الصينية إذ وصفتها بـ ثورة
فالحية وجيش فالحني« :إن القفزة الكربى للاموية التي هي حركة فالحية لألمام والثورة الثقافية
هي قفزة كربى إىل الخلف وكارثة ثقافية» (انظر الحقاً الباب املتعلق بالهند)
تجدر اإلشارة إىل أن الكثري من الرتوتسكيني يقفون ضد الثورة وهي:
•يف بداياتها
•ويف أحلك مراحلها
هكذا وقف تروتسيك يف األعوام األوىل للثورة البلشفية ،وضد الثورة الصينية ،واختلف
الرتوتسكيون مع الثورة الكوبية منتهجني نهجا مغامرا بالجامهري ،واتخذوا نفس املوقف ضد
94. June 19, 2014 Issue, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights
of the Poor, challenged as false by the economist William Easterly in his new book, The Tyranny
of Experts
95. Source: http://links.org.au/node/3901
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الثورة الفنزويلية ،ووقفوا مع الناتو ضد ليبيا ومع الوهابية ضد سوريا ومع اإلخوان يف مرص ضد
الحراك الشعبي والجيش...الخ.

فرتة ما بعد السوفييت
أما الرتوتسيك إلكس كولينيكس فكتب:
ٌ
شكل مح ّرف ومنحط،
«إن ما مات يف االتحاد السوفييتي وأوروبا الرشقية ليس االشرتاكية بل ٌ
بل نقيض االشرتاكية ...إن تفكك االتحاد السوفييتي قد يسمح للتقاليد املاركسية املوثوقة التي
(((9
طمست طويالً تحت األرض ،بالعودة إىل ضوء النهار»
هذا شبي ٌه مبوقف الرتوتسكيني يف بريطانيا حيث اعتقدوا أن تجذرا ً عامليا سوف ييل سقوط
الكتلة االشرتاكية ،وها نحن نرى أنه حتى أزمة رأس املال منذ  2008مل تقد إىل مجرد احتجاجات
ذات بال.
يف وقت مبكر ،وبنفس ما يكتب تروتسكيو األمس واليوم كتب اسحق دويترش بعد وفاة ستالني:
« ...قد تصبح الحرية مرة أخرى حليفا وصديقاً لالشرتاكية ،وعندها فإن أربعني سنة من التيه
(((9
يف الصحراء قد تنتهي بالنسبة للثورة الروسية»
هنا نالحظ استلهامه لخرافة تيه اليهود يف صحراء سيناء حني خذلوا موىس .طبعا صحراء سيناء
ال يتيه فيها املرء ألسبوع.
كل من روزا لكسمبورغ وبوخارين وراديك وتروتسيك وآخرون ،يف خضم
« ...اصطف ضد لينني ٌّ
الحرب العاملية األوىل -يف أن النضال القومي والدولة القومية يف وضعي ِة تدنيّ أهميتهام .وكتب
تروتسيك :لقد بشرَّ ت الحرب بتحطيم الدولة القومية ((9(.وكتب راديك  :متثل اإلمربيالية ميل
رأس املال املايل لتجاوز حدود الدولة القومية) ”(99وقال بياتاكوف أن استقالل املستعمرات غري
قابل لإلنجاز يف ظل الرأساملية(.”((10
96. AlexCallinicos, The Revenge of History (Clllege Park, PA, 1992) p.77
97. After Marxism, Ronald Arson AlexCallinicos, The Revenge of History (Clllege Park, PA,
1992) p.78 Issac Deutscherm Russia: What Next? (New York, 1953, 230
98. James M.Blaut, The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism, zed books
1987.p.41.
99. James M.Blaut, The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism, zed books
1987.p.41.
100. James M.Blaut, The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism, zed books
1987.p.41.
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بقدر ما يرثثر الرتوتسكيون عن دور العامل ،زاعمني بأنهم ورثة املفهوم املاركيس للدور الكفاحي
الطليعي االشرتايك للطبقة العاملة ،بقدر ما يأخذون هذه املسألة للهجوم عىل املسألة القومية
بشكل شديد املبالغة .فهم بني انبها ٍر بفكرة أ ّن تاريخ وخطاب الغرب ميثّل العامل بأرسه ،وهو
انبها ٌر مركزاين رأساميل وحتى أنه أبيض ،وبني تغلغل الصهيونية فيهم ،متجلياً ذلك يف كر ٍه
للقومية العربية .وعليه ،فهم ال يؤمنون بثورات املحيط باعتباره ذا أكرثية فالحية ،وال يعتربون
النضال القومي ضد االستعامر (سواء االستيطاين أو العسكري واالقتصادي) نضاال تقدميا.
وهكذا ،فهم ينظرون إىل القومية يف أي بلد من منظور غري طبقي ،فال يرون أنه يوجد يف كل بلد:
•القومية الحاكمة للطبقة الربجوازية
•القومية الكامنة للطبقات الشعبية ،وهذه تقدمية واشرتاكية.
(((10
وهذا حال الوطن العريب .لك ّن القلق عىل الكيان الصهيوين يدفعهم إىل عداء مطلق للعروبة .

تراجع محدود وخجول واضطراري

يبدو أن الحالة األوكرانية ،بوضوحها ،قد أرغمت بعض الرتوتسكيني عىل اإلقرار ببعض إيجابيات
االتحاد السوفييتي مام دفعهم لكتاب ٍة مخفَّفة ضد هذه التجربة ،وخاصة يف فرتة ستالني
تحديدا ً(.((10
«...إن أوكرانيا حلقة ضعيفة وهي الضحية األوىل لالنهيار املتأيت عن املوديل االقتصادي املرتكز
عىل حكم الدوالر كاحتياطي عاملي للعملة وكذلك للتحفيز عرب االعتامد لتسهيل طلب املستهلك
(((10
كآلية للنمو االقتصادي”
االقتصاد األوكراين من بني االقتصادات األكرث هشاشة يف سياق األزمة العاملية ،وقد كان نتيج ًة
النشقاق يف الطبقة الحاكمة ويف الرصاع السيايس الحاد الذي غدا واضحا منذ بضعة أشهر.
اتخذ اقتصاد الرأساملية األوكرانية شكله يف سياق انهيار املجمع االقتصادي السوفييتي ،السياق
املتجيل يف خصخصة امللكيات اململوكة مجتمعيا واالندماج يف السوق العاملية.
...كان لهذه العمليات تأثري تراجعي عىل بنية االقتصاد األوكراين السوفييتي االشرتايك ،والذي كان
 .101أنظر عادل سامرة ،دفاعاً عن دولة الوحدة وإفالس الدولة القطرية:ردا عىل محمد جابر األنصاري ،منشورات
دار الكنوز األدبية ،بريوت  ،2002ومنشورات مركز املرشق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية ،رام الله .2003
102. <moderator@PORTSIDE.ORG> wrote, A Class Analysis of the Ukrainian Crisis Viktor
Shapinov, translated by Renfrey Clarke June 13, 2014 Links, International Journal of Socialist
Renewal
103. For a more detailed analysis, see our document Mirovoykrizis i
ukrainskiyperiferiynyykapitalizm (“The world crisis and Ukrainian peripheral capitalism”),
compiled before the Maidan events and available at http://liva.com.ua/crisis-report.html.
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مبعايري التطور االقتصادي قد بلغ املرتبة العارشة عاملياً .فقد حازت أوكرانيا ،يف الزمن السوفييتي،
عىل مج ٍّمع -اقتصاد متقدم لعبت فيه دورا رياديا يف أعامل بناء املاكينات وإنتاج السلع بقيمة
مضافة عالية ...منذ عام  2000تجاوزت الواردات الصادرات بشكل متواصل) ”(104وقد تسبب
(((10
بالفارق يف الدين الخارجي عىل الدولة والرشكات”
ويواصل الكاتب:
أن اليوروميدان هو حركة بودر بها وقُيِّدت من قبل األوليغارشية األكرب .إن قاعدتها السياسية
مك ّونة من قوميني راديكاليني ،ومن لرباليني مؤيّدين للغرب (بدرجة أقل)  ،بينام قاعدتها
السياسية مكونة من برجوازية صغرية ومن عنارص مض َّيعة طبقياً.
بقي أن نضيف هنا بأن الرتوتسكيني العرب ،ونظرا ً ملوقف روسيا والصني الشعبية الرافض
للعدوان اإلمربيايل الغريب عىل سوريا ،قد انفلتوا يف هجوم هائل ضد هذين البلدين واصفني
إياهام باإلمربياليات وواضعني إياهام يف مصاف اإلمربياليات الغربية .ويف هذا خلط مقصود بني
كون هذين البلدين رأسامليني وبني كونهام لهام مصالح عىل نطاق دويل ،وبني الدور اإلمربيايل
للغرب الرأساميل.
نتنياهو منوذج لسياسة محافظية جديدة
أثار صعود املحافظني الجدد ،ودرجة تطرفهم ،أسئلة عديدة مل تتوفر إجاباتٌ مناسب ٌة لها بعد.
هل هؤالء املحافظون طفرة مختلفة ،وخاصة يف النسق املالك/الحاكم يف الواليات املتحدة
األمريكية ،أم أنهم نتاج طبيعي لتطور املصالح الداخلية والخارجية للنظام الحاكم ،لرتاكم رأس
املال عىل الصعيدين القومي والعاملي؟ هل يشكلون مع اليمني الليكودي حركة واحدة ،أم أن
الطرفني التقيا بحكم املصالح والرؤية؟ وكيف يتم اإلنتقال من اتجاه ماركيس« ،الرتوتسكية»
تحديدا ً ،لالنخراط يف هذا التيار اليميني والرأساميل واإلمربيايل واملعومل معاً؟
104. Viktor Shapinov. Neoliberal’nyytupikdlyaUkrainy (“A neoliberal dead-end for
Ukraine”) http://liva.com.ua/dead-end.html.
105. Dynamics of Ukraine’s balance of payments: 1999: +$1.658 billion/ 2000: +$1.481 billion/
2001: +$1.402 billion/ 2002: +$3.173 billion/ 2003: +$2.891 billion/ 2004: +$6.909 billion/
2005: +$2.531 billion / 2006: –$1.617 billion/ 2007: –$5.272 billion/ 2008: –$12.763 billion
2009: –$1.732 billion / 2010: –$3.018 billion/ 2011: –$10.245 billion/ 2012: –$14.761 billion
2013 (first 6 months): –$3.742 billion/ Dynamics of Ukraine’s gross foreign debt (state plus
private) / January 1, 2004: $23.811 billion / January 1, 2005: $30.647 billion/ January 1, 2006:
$38.633 billion/ January 1, 2007: $54.512 billion/ January 1, 2008: $82.663 billion/ January 1,
2009: $101.654 billion/ January 1, 2010: $103.396 billion/ January 1, 2011: $117.345 billion
January 1, 2012: $126.236 billion / January 1, 2013: $135.065 billion / January 4, 2013: $136.277
billion
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يكاد يُجمع الباحثون يف اإلسرتاتيجيا ،ومن ثم يف اإلقتصاد ،عىل أن اإلحتضان األمرييك األشد
للكيان الصهيوين بدأ يف أعقاب حرب حزيران )1967لكن املفرتض البحث يف األمور التي ربطت
الرتوتسكيني بأمريكا منذ ثالثينيات القرن العرشين حتى حرب  ،1967كام حاولنا يف الصفحات
السابقة) .وعليه قامت عالقٌة أشبه بتعاقد العمل بني صاحب رشكة كربى وبني باحث عن
وظيفة ،بغض النظر عن دينهام وقوميتهام ولونهام...الخ .ففي وراثتها لإلستعامر األورويب يف
املنطقة تحتاج الواليات املتحدة ألدوات لحامية هذه املصالح .أما هذه الوراثة ،فلم تطرأ فجأة
بعد حرب حزيران ،بل إن نتائج الحرب هي التي فتحت أعني ضواري اإلمربيالية األمريكية
عىل مأجور مناسب مبا هي ،أي الواليات املتحدة ،الوريث لالستعامر األورويب .ونقصد هنا ،أن
الواليات املتحدة نفسها التي غدت الحاضنة األوىل للكيان يف أعقاب حرب  ،1967هي التي
أرصت عىل خروج هذا الكيان من غزة عام  ،1956عىل اعتبار أن ذلك العدوان كان مبقدار ما
هو ضد النهوض القومي العريب ،هو أيضاً مقاومة بريطانية/فرنسية لهيمنة الواليات املتحدة
عىل املنطقة .أما وقد استقامت العالقة بني الواليات املتحدة والكيان ،فإن الواليات املتحدة هي
املامنع الرئييس النسحاب اإلحتالل من مناطق اإلحتالل الثاين  ،1967وهي مم ِّولة هذا اإلحتالل
ناهيك عن تسليح الكيان.
يف سياق الوراثة والهيمنة األمريكية عىل املنطقة ،ال تحمي الواليات املتحدة الكيان الصهيوين بل
تحمي العديد من األنظمة العربية كذلك .وعليه ،فهي ،أي الواليات املتحدة ،الوريث الطبيعي
التفاق سايكس-بيكو مبجمله ،وهو ما يوصل إىل اإلستنتاج الواضح بأن كالًّ من القُطريات
ٍ
بدرجات
العربية والكيان الصهيوين باقٍ يف حامية الواليات املتحدة ونظرائها الغربيني (وإ ْن
كل حسب قامته ومصالحه) .نعم“ ،الرب أعطى والرب أخذ” ،فمن أقام األنظمة هو الحامي
ٌّ
لها .وهذا ما يتعزز بعقد أنظم ٍة عربي ٍة اتفاقات تسوي ٍة مع الكيان الصهيوين ،وهي اتفاقاتٌ ال
مصلحة لهذه األنظمة أو رضورة فيها ما خال تنفيذ األمر األمرييك .وبقول آخر ،فإن األنظمة
القطرية العربية ترتبط مع الكيان الصهيوين بحبل البقاء السرّ ي املتبادل.
لعل التايل من أفضل الشواهد عىل عالقة الرتوتسكيني باملحافظية الجديدة من جهة وبدورها يف
احتضان الكيان الصهيوين من جهة ثانية ،ال سيام وأن ما ييل هو شهادة “إلرسائيليني” وهو عىل
أية حال يؤكد ما ُسقناه يف صفحات سابقة.
فحسب جاب بن بورات(:((10
« ...استُخدمت املحافظية الجديدة يف وصف مجموعة من املثقفني (بعضهم من املاركسيني أو
الرتوتسكيني السابقني) الذين انتقلوا يف ستينيات القرن املايض من السياسات اللربالية الجديدة
إىل ما ُوصف كنمط جديد من املحافظية التي كانت عقيدتها األساسية اللربالية اإلقتصادية
املعتدلة ،والتوجهات الصقورية يف السياسة الخارجية ،ومواجهة الثقافة املضادة يف تلك
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الستينيات ،وكذلك دعم إرسائيل .ويف أوائل تسعينيات القرن املايض ،يف أعقاب انتهاء الحرب
الباردة ،بدا كام لو أن هذه الحركة قد استنفذت نفسها ،فقد جادل ناقدوها بأن سوقها قد
(((10
مىض»
(((10
“...رفض املحافظون الجدد عموماً تص ّور فردريك هايك املعبرَّ عنه يف “الطريق إىل العبودية »،
كام أن نفورهم من دولة الرفاه مردّه إىل تحفظهم من «فسادها األخالقي» ،وإمكانية تقويض
حوافز العمل من خالل توفر منافع الرفاه ،حيث أن إعادة التوزيع ميكن أن تقود إىل تقويض
النمو اإلقتصادي ،وبأن تنتهي املساواة إىل تناقض مع الحرية( .((10وبالنتيجة ،فإنهم يدعمون
تقييدها وليس باألحرى شطبها ،وقد توصلوا الحقاً إىل تبني ما أسموه «املحافظية الجديدة
الرحيمة(»((11
بدت فرت ُة ريجان (حيث شغل املحافظون الجدد مواقع هامة يف الحكومة) وكأنها فرتة القمة
لتلك الحركة التي تبنت كُلاّ ً من مواجهة الشيوعية واإلقتصادات الريغانية .فقد ُعينِّ كل من
كمبلامن ،وكريك باتريك وإليوت أبرامز وريتشارد بريل وإيوجني روستو وكنيث أدملان وريتشارد
بايبس يف مناصب عالية يف السياسة الخارجية .كام عني وليام بينيت وشيسار فني ووليام
كريستول وليندا تشافيز ومحافظون جدد آخرين يف مختلف مكاتب الشؤون األهلية .لذا ،فإن
نيو ريببليك قد حذرت بلهجة نصف جادة بأن «أيتام تروتسيك» يسيطرون عىل الحكومة.
ففي مقالة يف مجلة” فورين افريز» ،عام  1996كتب وليام كريستول وروبرت كاجان ،وهام
مفكران رياديان يف املحافظية الجديدة ،مقالة دافعا فيها عن « ،سياسات املطاردة الساخنة -يف
إيران ،وكوبا ،أو حتى الصني ،مثالً – التي تهدف يف النهاية إىل تغيري النظام(.»((11
« ...كتب أحد املعلقني اللرباليني يف تأبينه إلسحق رابني ،بعد اغتياله بوقت قصري ،إن رابني
قد تعلم كيف يثق بقوى السوق وحتى كيف يحبها“ .بدأ رابني (حياته السياسية) كاشرتايك،
وواصلها كدميقراطي اجتامعي ،ويف أواخر سني حياته يف منصبه كان اقتصادياً لربالياً متاماً(»((11
...فاألفكار ال “تعوم حرة أو منفلتة” ،وهي غالباً مدعومة من مراكز الفكر واالبحاث ،التي
107. Gary Dorrien, “Inventing an American Conservatism,” in Amy Ansell, Unraveling the Right
(Boulder, Colorado, 2001).
”108. Kristol, “The Neoconservative Persuasion.
”109. Podhoretz, “Neoconservatism: A Eulogy.
)110. Adam Wolfson, “Conservatives and Neoconservatives,” Public Interest, Winter (2004
32–48.
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تبلورها يف أجندات محددة وتس ّوقها لصانعي السياسة والجمهور عامة .لقد تأسس مركز شاليم
يف منتصف تسعينيات القرن العرشين عىل يد الجمهوري اليهودي األمرييك رون الودر ،القريب
من نتنياهو ،واملدعوم من قبل يهو ٍد أمريكيني يدعمون نتنياهو ليشجع أفكار الخصخصة واقتصاد
السوق ،لتلتقي هذه األفكارمع موقف صقوري يف السياسة الخارجية والصهيونية .وهكذا ،فإن
ورقة يف السياسة قد نرشت من قبل مركز شاليم عام  1996مع توصيات بإصالح إقتصادي
يتضمن تخفيضاً يف العجز ،ونخفيض معدالت الرضائب ،وشطب الدعم( .((11وعىل أية حال ،فقد
كان املرشوع الالفت للنظر لدى مركز شاليم ،هو ترجمة مختلف األدبيات الكالسيكية املحافظة
والنيولربالية التي تم نسيانها – إدموند بريك ،فريدريك هايك ،ملتون فريدمان ،وإيرفينج
كريستول -الذي أصبح جزءا ً من منهج درايس .وهناك مؤيد أمرييك آخر لنتنياهو ،هو تيد
اريسون ،الذي ساعد يف إنشاء مركز اريئيل للدراسات السياسية ،وغايته إنتاج أوراق يف السياسة
تركز بشكل خاص عىل مخاطر عملية السالم .وكان النموذج املحتذى لهذا املركز ،الذي تبنى
موقفاً أكرث صقورية من نتنياهو ،هو صندوق الرتاث األمرييك املرتبط بالحزب الجمهوري(.((11
 ...وبعد سقوط االتحاد السوفييتي ،ساد شعور بالفراغ اإليديولوجي ،وبدأ بعض الباحثني
مؤس ٍ
سات والتفّوا حولها ،وأصدروا
وأساتذة الجامعات يعملون عىل س ِّد هذا الفراغ :أنشؤوا َّ
منشورات ور َّوجوا لها ،وارتبطوا يف ما بينهم ارتباطًا عضويًّا ،حتى رصنا نرى أفكارهم متداول ًة
يف مختلف وسائل اإلعالم .هل من قبيل املصادفة أن يكون معظمهم من اليهود؟ هل من قبيل
املصادفة أنهم ُزرِعوا يف مناصب رفيعة يف اإلدارة األمريكية الحالية ،أم أنهم ،كمسؤولني غري
منتخَبنيُ ،عيِّنوا لتنفيذ اسرتاتيجيا معينة؟
من هؤالء أالن بلوم  ،Bloomوفوهستيرت  ،Wohstetterوتلميذهام بول فولفوفيتس (نائب
وزير الدفاع األمرييك) ،وإليوت أبرامز ،وبيرت رودمان ،وروبرت كيغان ،ووليم كريستول ،وليبي
( Libbyكبري مساعدي تشيني) ،ومايكل الدين  ،Ladeenودوغالس فايث  ،Feithونورمان
املؤسسات التي يطلقون عليها “مراكز التفكري” think tanks
بودهورِتس  .Podhoretzومن َّ
واملجالت التي يستغلونها لرتويج سياساتهم(.((11
رسبت يف آذار  1992إىل صحيفتي  New York TimesوWashington
ظهر هذا الكالم يف وثيقة ت َّ
 ،Postوأطلقوا عىل الوثيقة اسم “إرشاد التخطيط الدفاعي” .Defense Planning Guidance
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113. Judi Maltz, “Shalem Center’s Recipe,” Ha’aretz, December 4, 1996.
114. Judi Maltz, “Shalem Center’s Recipe,” Ha’aretz, December 4, 1996.
Hanna Kim, “This Way,” Ha’aretz, June 12, 1998.
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ويف هذه الوثيقة تحدَّث فولفوفيتس عن رضورة اعتامد “الرضبة الوقائية” preemptive strike
ضد الدول التي متتلك أسلحة دمار شامل؛ وهو الكالم نفسه الذي ردَّده الرئيس جورج دبليو
بوش ،حتى سماَّ ه بعض الصحافيني “مذهب بوش” .((11(Bush Doctrine
بعد تورطات املحافظية الجديدة بدأ عدد كبري من املفكرين األمريكيني واملشتغلني يف الحقل
العام يف الواليات املتحدة يخافون من األفكار التي ير ِّوج لها أولئك الذين َس َّموا أنفسهم
«املحافظني الجدد» .رأوا يف هذه األفكار ما يشبه دعوة تروتسيك إىل «الثورة الدامئة» ،وما يشبه
كل الوسائل لتحقيق الغاية املتوخاة يف العمل السيايس ،وما
تعاليم ماكيافيليل لألمري الذي يس ِّوغ َّ
يدعو إىل السيطرة العسكرية والهيمنة عىل مق َّدرات األمم إلقامة إمرباطورية جديدة .ورأوا يف
ذلك كلِّه السقوط األخالقي للواليات املتحدة .لذا رشعوا يف حرب فكرية مضادة ،توضِّ ح للشعب
األمرييك أخطار «املفكرين الجدد» .وهذا ما كتبه عضو الكونغرس رون بول يف  7متوز :2003
إذا كان املحافظون الجدد عىل خطأ – وأعتقد أنهم مخطئون – علينا أن نُظهِر ذلك للشعب
األمرييك ،وعلينا أن نقدِّ م فلسفة بديلة تكون أكرث أخالقية ،وتقدِّ م نتائج أفضل لناحي َتي الحرية
والنجاح .حان الوقت ليستعيد املحافظون الحقيقيون الحركة املحافظة.
ولكن ،هل حقاً يف وسع أمريكا تخطي هذا النهج؟ وهل هؤالء إال النتاج الطبيعي للرأساملية،
وخاصة خالل أزمتها؟ لقد حل الدميقراطيون محل الجمهوريني يف الدورتني االنتخابيتني األخريتني،
لكن ما تغري هو أسلوب املذبحة وليس املذبحة نفسها .فبدل إرسال الجنود إىل العراق نظرا
للعجز املايل وصالبة املقاومة العراقية ،لجأت إدارة أوباما إىل القتل بطائرات الدرونز من جهة،
وتشغيل الربجوازيات اإلثنية والطائفية للحرب ضد بعضها البعض نيابة عن الواليات املتحدة،
وخاصة يف الدول العربية (وضدّها) التي تستهدفها الواليات املتحدة والكيان الصهيوين كالعراق
وسوريا لتحقق التجزئة والتدمري واإلهالك من جهة ثانية(.((11
بقيادة الواليات املتحدة للثورة املضادة ،جرى تجنيد أعداد هائلة من اإلرهابيني العرب
يك وقودَها.
واملسلمني ليكونوا وقود احرتابات كان يجب أن يكون األمري ُّ
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صد املنظمة اإلرهابية داعش يف حني أن الهدف األساس هو تقويض سوريا بلدا ونظاماً.
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الرتوتسكيون و«الربيع العريب»
َت عليه قداسة حالت
يف بداياته ،أوائل العام  ،2011أُحيط الحراك العريب بدهشة شاملة أضف ْ
دون التفكري والتقييم العلميني .وكان ذلك أمرا ً طبيعيّاً نظرا ً ملا كانت تحلم به الجامهري العربية
عرب عقود .حل ٌم تولَّد عن أنظمة حكم تنوعت ما بني طبقات كمربادورية وطفيلية وتابعة
وريعية وسلفية وعسكرية بريوقراطية .لكنه تن ّو ٌع يجمعه :احتجاز ذايت للتطور ،وتطوير ذايت
لالتكافؤ للحيلولة دون التكامل العريب ،وأدوات تنفيذه -التجويف والتجريف ،يف حني يهندس
معظ َم ذلك االستهداف اإلمربيايل للوطن العريب بينام تستفيد الصهيونية منه جميعه.
لقد بادر كثريون ممن يحملون يف داخلهم مواقف مضادة للثورة ،وتحديدا ً مضادة للامركسية-
اللينينية ،بادروا للهجوم عىل هذه النظرية وليس حتى عىل القوى الفاشلة التي زعمت
تبني املادية التاريخية واالقتصاد السيايس يف التحليل والنضال .لقد قفز هؤالء للزعم بأن كل
النظريات التي كانت قبل هذا الحراك ال تنفع وعفا عليها الزمن ،وصار ال بد من لغة جديدة
وفكر جديد وخطاب جديد وثقافة جديدة ،وكان هدفهم التشكيك يف املاركسية .بعضهم كان
يدرك أنه مرتبط بالثورة املضادة والبعض اآلخر كان يرقص بني فيك الوحش دون أن يدري .مل
يُنشئ هؤالء ذلك الفكر الجديد“ ،يتيمة الدهر” وال زلنا ننتظرهم.
كان واضحاً بتحليلٍ
ماركيس أن هذا الحراك لن يُفيض إىل نتائج شعبية طبقية ملموسة
علمي
ّ
ٍّ
ألنه حقا يفتقر إىل الحزب الثوري املشتبك وإىل مرشوع فكري سيايس تطبيقي لصالح الطبقات
(((11
الشعبية.
فالثورة املضادة ،وهي األنظمة الحاكمة والطبقات التي متثلها واإلمربيالية والصهيونية ،كانت
متجذرة متمرتسة يف الوطن العريب ،األمر الذي سمح لها باقتحام هذا الحراك وامتطائه وتسيريه
مبا يحول دون حصول تغيري حقيقي ،ال سيام وأن ذلك الحراك مل يكن مقودا ً ال بحركات شعبية
جذرية منظمة وال بأهداف اجتامعية طبقية وال حتى بشعارات وطنية عامة.
كان مدخل الثورة املضادة لخيص هذا الحراك هو توجيهه إلزاحة رأس هذا النظام أو ذاك
وتعبئة الحراك بشعارات فضفاضة وخاصة املطلب الدميقراطي الذي متظهر يف فرصة تعبئة
امليادين والرصاخ فيها .وقد تكون زيارة هيالري كلينتون مليدان التحريريف القاهرة وخطابها
هناك وإمامة يوسف قرضاوي يف الجموع مبثابة إعالن من الثورة املضادة بأن  :نحن هنا و َمن
يف امليدان لنا.
متكنت الثورة املضادة من صبغ الحراك الشعبي العريب بصبغة الدين السيايس حيث كانت
 .118انظر كتاب عادل سامرة :ثورة مضادة ،إرهاصات أم ثورة ،منشورات دار فضاءات  ،عامن  .2012ومنشورات
بيسان ،رام الله .2012
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أنظمته وقواه قد عقدت تحالفات مع اإلمربيالية عىل مدار العقدين املاضيني.
ليس الجدل الحقيقي هو :هل كان الحراك هذا من تدبري الثورة املضادة أم هو فيض شعبي
طبيعي .ولكن نسب هذا الحراك إىل الثورة املضادة يحمل تبخيساً للشعب ورفضه ملا كان
عليه حاله.
املوقف من سوريا منوذجاً
رمبا مثل مختلف القوى السياسية وقفت الرتوتسكية مع الحراك العريب يف بداياته ،رغم أن
الحراك يف سوريا بدأ بشكل مختلف عنه يف تونس ومرص .فحتى اآلن مل يتضح إن كانت بداية
األحداث يف درعا قد استخدَمت فيها الثورة املضادة السالح بقصد إثارة الشارع ضد الجيش
أم ال .وبغض النظر عن دقة املعلومات ،قام إعالم الغرب الرأساميل وأنظمة الخليج (فضائيتا
الجزيرة والعربية) بحملة تهييج كربى تجاهلت قيام السلطة بإقالة محافظ املنطقة وتهدئة
الجمهور.
عىل أن الالفت يف أحداث سوريا وجود القنص مبكرا ً ضد التحركات الشعبية املطالبة بالحريات
والرافضة لألوضاع االقتصادية وخاصة السياسة النيولربالية...الخ .ولعل ما يؤكد وجود عنارص
ذات دور تصعيدي أن القنص كان مبكرا ً ليك يُنسب إىل األمن السوري رغم أن مظاهرات كربى
كانت تخرج لصالح النظامُ .س ِّجلت أحداث قنص مشابهة يف أوكرانيا عام  2014يف بدايات
أحداث ذلك البلد مام يعزز الشك بأن هناك فرقاً خاصة عىل مستوى كل العامل لهذا الدور!
لعل املقتطف التايل يؤكد لنا أن ما جرى يف سوريا من قتلٍ قام به القناصون املجهولون يف بداية
األحداث يف سوريا وأوكرانيا (حيث قتل الكثري من املتظاهرين السلميني يف وقت مبكّر ونُسب
تطبيق لكتاب دليل وزعته املخابرات األمريكية عىل عمالئها
القتل إىل القوات الحكومية) هو
ٌ
يف أمريكا الالتينية وخاصة ضد النظام الساندينستي يف نيكاراغوا يف كتابه الدولة الرشيرة كتب
وليام بلوم:
« ...إن أمكن ،يجب استئجار مجرمني محرتفني للقيام بوظائف محددة ومنتقاة...فليتم توكيل
آخرين مبهام ،من أجل خلق “شهيد” للهدف املبتغى ،وج ّر املتظاهرين اىل املواجهة مع
السلطات ،من أجل خلق انتفاضات أو اشتباكات بالرصاص ،بحيث تقود إىل مقتل شخص أو
أكرث يتح ّولون لشهداء ،وهي حالة يجب استثامرها فورا ضد النظام لخلق رصاع أعظم .يجب
عىل ِف َرق الصدمة أن تكون جاهزة ومجهزة باألسلحة( ،سكاكني ،أمواس حالقة ،سالسل –أزراد-
(((11
العيص ) وعليهم أن ميشوا بهدوء وراء املشاركني السذج واألرباء».
119. William Blum, Rouge State: A Guide to the World’s Only Superpower, Common Courage
Press, 2000.p 48
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لعل الفارق األساس بني سوريا والحراك يف بقية القطريات العربية أن الدول املجاورة لسوريا
سارعت للتدخل الفعيل ،وإن مل يكن التدخل علن ّياً .مل تتأخر الثورة املضادة كثريا ً يف حمل
السالح وفتح الحدود الرتكية واللبنانية والسورية واألردنية وحدود فلسطني املحتلة ،لرتسل هذه
األنظمة املسلحني والسالح واملال والدعم اللوجستي؛ وبالطبع ،تقاطع هذا مع مجموعات كبرية
من السوريني أنفسهم.
هذا يطرح مسألتني ها ّمتني تختص بعالقتهام ببعضهام يف الحالة السورية:
كحق لقطاعات
 املسألة األوىل :صحيح أن مربرات االحتجاج االجتامعي يف سوريا متوفرة ٍّواسعة من مه َّميش األرياف والطبقة العاملة السورية لسبب انتقال البلد إىل اقتصاد السوق
االجتامعي ،وسيطرة الدولة األمنية .وتلتقي سوريا يف هذا مع مختلف القطريات العربية ،سواء
التي حصل فيها حراك أم ال.
 واملسألة الثانية :ملاذا كان قرار الثورة املضادة يف الخارج التدخل املبارش ضد سوريا دونغريها ،حيث مل يقترص عىل التدخل اإلعالمي كام كان يف حالة مرص مثالً ،بل باملواقف السياسية
ألنظمة املركز اإلمربيايل والريع النفطي فأخذ شكل العدوان بتجنيد ومتويل وتدريب املسلحني
من خارج وداخل سوريا؟
وهذا ما يسمح لنا باختصار الحدث السوري يف وجود مربرات حقيقية لالحتجاج ضد النظام
طبقيا وبالتايل اقتصاديا وحرياتياً ،ويف الوقت نفسه يسمح لنا بالقول أنه قد جرى امتطا ٌء لهذا
االحتجاج من الثورة املضادة ألهداف سياسة عدوانية ضد موقف سوريا من الكيان الصهيوين
وحتى ضد النظام االقتصادي يف سوريا الذي يوفر التعليم والطبابة املجانية ويحتفظ بجزء من
القطاع العام.
هل بدأ تسليح الحراك السوري بعد بدء الحراك أم كان سابقا عليه؟ رمبا يجيب عىل هذا
ما تحدث به رصاح ًة الجرنال األمرييك ويزيل كالرك وكذلك وزير خارجية فرنسا السابق بأن
التحضريات لرضب سوريا تعود بالنسبة لكالرك إىل  2007وللفرنيس إىل عامني قبل الحراك .هذا
ناهيك عن قامئة طلبات وزير خارجية أمريكا ،كولن باول ،من الرئيس األسد عام  2003بعد
احتالل العراق.
قصدت الثورة املضادة ،سواء بالتخطيط لتدمري سوريا قبل الحراك أو بالرسعة الفائقة للعدوان
املسلح عىل سوريا مع بواكري الحراك؛ قصدت أمرين:
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 والثاين :قطع الطريق عىل الحراك الشعبي يك ال تتخذ السلطة هناك إجراءات إصالحية حيثبدأت بعزل محافظ درعا والحقا أجرت انتخابات ترشيعية وفتحت باب الحوار الوطني .وليك
ال تقوم السلطة مبا يجب ،هدفت الثورة املضادة قطع الطريق عىل الحراك الشعبي يك ال
يتخذ حالة وطنية إصالحية  ،وبالتايل يتالقى مع إصالح النظام؛ لذا قامت (بتسليح عنارص قوى
الدين السيايس وتفجري الرصاع املسلح) يك ال يأخذ الحراك الشعبي شكال جذريا ال تبتغيه الثورة
املضادة أساساً .أي أن الهدف يف الحالتني هو تدمري سوريا.
من هنا يبدأ الخلل أو الخيانة الفكرية ملوقف الرتوتسكية من الحراك السوري ،حيث اصطفت
الرتوتسكية مع الثورة املضادة إلسقاط الدولة السورية .وبدل أن تشارك يف تطوير الحراك
الطبقي الجنيني يف اتجاه تجذير هذا الحراك مطلبيا وطبقياً ،اندفعت الرتوتسكية لالنتقام من
نظام قومي مامنع .وبدأت تكرار أناشيد ،بل مزامري ،تروتسيك عن العامل وثورة الربوليتاريا
متجاهلة أن من انخرط يف الثورة املضادة كانوا فقراء ،نعم ،وعاطلني عن العمل ،نعم أيضاً،
لكنهم كانوا من الربوليتاريا الرثة واملضيّعني وغري املتعلمني ،فام بالك بالواعني...الخ .وهو ما
س َّهل تحويلهم إىل إرهابيني محرتفني يترشبون الضخ الوهايب واإلخواين ويتمتعون مبداخيل من
الريع النفطي مل يحلموا بها .العامل الثوري يبحث عن الثورة وليس عن املال والساطور.
وهنا قد يعلو زعيق تروتسكيني بأن هذا املوقف إصالحي وغري جذري .وهذا غري صحيح ،ألن
من يحدّد جذريته هو انتظام ووعي الطبقة العاملة كطبق ٍة لها وعي سيايس ،وليس فقط نقايب
أو مصلحي مطلبي .وحتى لو افرتضنا أن هذا موقف مطلبي غري جذري ،فلننظر إىل مآل ما
يسمونه هؤالء “الثورة السورية” ،هل هي مطلبي ٌة اليوم أم مجرد مجاميع مضيَّعة تقودها الثورة
املضادة باتجاه تقديم بديل إرهايب طائفي إثني تابع بالجملة واملفرق .ولعل السؤال املرتتب:
ملاذا مل يغري الرتوتسكيون موقفهم بعد كل ما إنكشف؟
ففي سياق صنعة مقاويل الطبقة العاملة رأت الرتوتسكية ،حسب منظورها ،أن أي حراك
للفقراء هو ثورة بروليتارية ،وبالتايل مل تر بأن فرصة الثورة املضادة القتناص حر ٍ
اك غري واع
سهل عىل الثورة املضادة ،ألن الكثري من
طبقياً وغري منظم وغري مقود من حركة ثورية أم ٌر ٌ
الفقراء واملض ّيعني طبقيا ،وحتى اجتامعياً ،ميكن أن يتحولوا إىل أداة للثورة املضادة .هل كان
السبب الوحيد الذي حال دون أن يقوم هؤالء بنقد ذايت ومن ثم
التمرتس وراء هذه القوالب
َ
فك االرتباط بالثورة املضادة؟ أم أن هناك قيادات يف هذا التيار مرتبطة باإلمربيالية والصهيونية؟
بل ميكن توسيع الفرجار يك يشمل كافة القيادات التي تقود “الثورة” السورية سواء العسكرية
أو السياسية ،وسواء التي يف سوريا أو خارجها.
وال شك أن تدفق املليارات واألسلحة قد ح ّول كثريين من الشباب يف سوريا ليس فقط إىل بيئة
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حاضنة بل إىل مسلحني ومستقبِيل مسلحني من مختلف بقاع األرض .وهذا فق ٌر تقع مسؤوليتُه
عىل النظام ،لكن عدم تغيري مؤيدي هذه “الثورة” من اليسار موقفهم من هكذا “ثورة” إرهاب
ٍ
ارتباط بالثورة املضادة .فهؤالء السوريون املنض ّمون “للثورة” ،مهام زاد عددهم،
يكشف عن
أصبحوا أداة للثورة املضادة وليسوا قوة ثورة طبقية بروليتارية.
هل يجوز لنا هنا القول أن الثورة املضادة قد احتلّت مقومات الثورة الحقيقية؟ أليست القاعدة
وداعش وأمثالهام منوذجاً عىل تطبيق مقولة لينني ولكن باملعكوس؟ يقول لينني“ :ال حركة ثورية
بال نظرية ثورية” .وال بد إذن لحركة الثورة املضادة من نظرية مضادة للثورة .فها هي تنظيامت
احتلت القوى الشابة ونظّمتها وضخّت فيها الفكر الوهايب واإلخواين (كنظريات ثورة مضادة).
وزادت عىل كل ذلك توفر سيولة مالية وتسليحية غزيرة ،بعكس حروب الغوار الثورية الفقرية
والتي تكسب سالحها من خصمها؛ فالطبقات الشعبية هي القوة املجتمعية لكل من الثورة
والثورة املضادة يف الوطن العريب ،من يكسبها؟ بحيث أنها إما أن تكون بالنسبة للثورة قو َة
اقتال ٍع للثورة املضادة أو بالنسبة للثورة املضادة قوة تثبيت الثورة املضادة وإعادة إنتاج التبعية
لعقود قادمة ،إعادة إنتاج تبعيتها وتخلفها .ال بل ذهبت منظمة داعش إىل تجاوز القاعدة.
فبدل أن تكون أداة سائلة متحركة للثورة املضادة ت ُنقل من منطقة ألخرى ،قررت إقامة دولة
ثابتة جغرافياً ،وقررت توفري ريع مايل لتمويل ذاتها بدل االعتامد عىل متويل الواليات املتحدة
والسعودية ،وهو ما دقع واشنطن لقرار تقليم أظافرها وتحويلها ضد سوريا.
وهذا يفرض استعادة السؤال التايل :ملاذا اصطف الرتوتسكيون منذ البداية ،وخالل مختلف
تطورات الوضع السوري وظهور قيادة الثورة املضادة العلنية لإلرهاب ضد سوريا ،ملاذا
اصطف هؤالء ضد الدولة السورية وواصلوا ذلك حتى يف السنة الرابعة؟ وهل بوسعهم تغطية
موقفهم ببعض العبارات التي ترفض التدخل اإلمربيايل الغريب وتنقد حكام النفط واإلخوان
املسلمني؟ بينام يقفون إىل جانب “ثوار” اإلرهاب الوقايئ وقوى الدين السيايس املمولني من
نفس اإلمربيالية املدفوعني من نفس اإلمربيالية وأنظمة الريع النفطي التي يزعم الرتوتسكيون
رفضهم لتدخلها ضد الدولة السورية .هل هذه عبقرية الضحك عىل الناس ،أم سلوك من يقف
عارياً بال لباس وال يبايل ،متاماً كام وصف لينني ذات مرة أحد خصومه (رمبا كاوتسيك) ،بقوله:
“انظروا لهذا الصبي بال لباس”.
بكالم آخر ،حني يكون املهدّد هو الوطن ،وليس الرئيس أو النظام كام درج الحراك الشكالين
العريب عىل الرتداد ،يصبح املطلوب الوقوف يف معسكر حامية الوطن .هذا ما كشف استمرار
تخارج الرتوتسكيني تخارجاً دامئاً مضادا ً للقومية العربية ،وهو موقف يخدم الكيان الصهيوين
سواء أُعلن أم أُخ ِفي ،وهو بالرضورة مرتبط باإلمربيالية سواء بقصد واع من بعضهم أو غري
واع من بعض آخر.
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سأكتفي مبقتطفات من مقابلة مع جلبري أشقر (صالح جابر) أحد الكتاب والنشطاء الرتوتسكيني
يف موقفه من دور الناتو ضد ليبيا .ويجدر التنويه بأن املقابلة منشورة يف ثالثة مواقع مختلفة!
فأي إجامع ضد نظام عريب له بعض السامت العروبية ولصالح الناتو.
فهي منشورة عىل موقع  Znetاليساري الذي ينقد السياسات األمريكية لكنه ال ينرش كتابات
عروبية وجريدة األخبار اللبنانية وهي أقرب إىل املقاومة ،لكنها ضد نظام القذايف عىل أرضية
مشكلة اإلمام الصدر ،وموقع الحوار املتمدن وهو بإدارة كردي شيوعي مضاد للعروبة! وبالطبع
املتحدث تروتسيك مضاد للعروبة .
اليسار و«التدخل اإلنساين» يف ليبيا  -مهماّ ت املعادين لإلمربيالية
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حق مبج ّرد أخذ موقف ض ّد بعض الكتّاب اليساريني الذين
“ ...للم ّرة األوىل ،يكون أوباما عىل ّ
ادّعو أ ّن التدخل الغريب يف ليبيا ُخطّط له من أجل إيقاف ـــــ وسوف يتمكن من إيقاف ـــــ
موجة االنتفاضة الدميوقراطية التي تجتاح شامل أفريقيا والرشق األوسط .يف املقابل ،لو متكن
القذايف من سحق االنتفاضة الجامهريية بحامم من الدم ،لكان ذلك أثر كثريا ً عىل الوضع ،وع ّزز
بالتايل الثورة املضادة اإلقليمية ،وردع حركة االحتجاج عن التقدّم يف معظم البلدان .مبج ّرد
تج ّنب املجزرة واستئناف االنتفاضة هجومها يف ليبيا ،تشجعت العمل ّية الثورية اإلقليمية .منذ
ذلك الحني ،مل تكتف الحركة الثورية تلك بزيادة الزخم حيث بدأت ،أي يف املغرب أو اليمن
مثالً ،بل انتقلت وتضخمت يف سوريا ،البلد الرئييس الوحيد يف املنطقة الذي مل يشهد إال بعض
الحركات الضعيفة االحتجاجية حتى اآلن.
ال يزال عىل أولئك الذين يعتقدون أ ّن الواليات املتحدة ميكن أن تفرض «قرضاي» ما ،عىل ليبيا،
كل من هو مطّلع
عن طريق القوة الجوية وحدها أن يظهروا لنا كيف ميكن أن يحدث ذلكّ .
عىل األوضاع يف أفغانستان ،يعلم متاماً أنّه لو مل تكن قوات الواليات املتحدة تسيطر عىل كابول،
مل يكن حميد قرضاي  -شخص ليس له تأثري عىل اإلطالق يف بالده -ليتمكّن من أداء دور «السيد
الرئيس»هناك.
باختصار ،كان من الخطأ معارضة أي ق ّوة يسارية فكرة إنشاء منطقة حظر للطريان وقصف أويل
ظل غياب أي بديل لتج ّنب مجزرة عىل نطاق واسع يف ليبيا .وكان رفض
ملدرعات القذايف ،يف ّ
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منطقة حظر للطريان مع عدم تقديم البدائل املعقولة ،غري مقنع ،كام فعلت مجموعات كثرية
من اليسار الحقيقي ،وبنوايا صادقة.
وقد وضع ذلك األمر اليسار يف موقف ضعيف حيال الرأي العام .فمعارضة منطقة لحظر
تج ّول الطائرات ،وعدم إظهار أي قلق ازاء املدنيني يف الوقت عينه ،كام فعلت بعض الجامعات
أخالقي  -فضالً عن مواقف هؤالء الستالينيني ،املتسامحني وغري املتسامحني
الهامشية ،كان غري
ّ
متسكوا بالقذايف عىل أساس أنّه تقدمي مناهض لإلمربيالية،
منهم مع نهج االنتفاضة ،الذين ّ
رافضني االنتفاضة بوصفها مؤامرة أمريكية أو تآمرا ً تقوده القاعدة( .فيام لجؤوا اىل منط التقارير
الستالين ّية الشتّامة يف مناقشة ملوقف اليساريني الذين تعاطفوا مع طلب انتفاضة ليبيا
للمساعدة).
ما كان يجب االعرتاض عىل منطقة حظر الطريان الذي طلبه الثوار ينبغي لنا تركيز حملتنا حول
مطلبني ال يتج ّزآن ،وتوجيههام اىل ق ّوات التحالف وهام:
توقّفوا عن القصف ،وأعطوا األسلحة للثوار!
مزاوجة هذين املطلبني هي طريقتنا يف إظهار أنّنا نهت ّم النتفاضة الشعب الليبي ض ّد الطاغية،
أكرث بكثري من هؤالء الذين يبخلون عىل الثوار باألسلحة يف ما يريدون ،يف الحقيقة ،فرض
وصايتهم عىل الحركة.
* جلبري االشقر  :أستاذ يف معهد الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن

كام ورد يف األشهر األوىل للحراك السوري يف نرشة املناضل (الرتوتسكية املغربية):
“ ...فقد انتقلت االنتفاضة خالل شهرها الرابع اىل مرحلة جديدة من سريورتها الثورية ،تجلّت
مبشاركة املاليني يف االحتجاجات ...وكانت آخر مهزلة دعوة هذا النظام الفايش إىل مرسحية ما
سامه بالحوار «الوطني» كمحاولة فاشلة للمراوغة و كسب الوقت أحبطتها جامهري شعبنا بقوة
ودفعت بالشخصيات و القوى املعارضة اىل رفض هذه املناورة املكشوفة....ثالثاً :إن الجامهري
السورية املنتفضة تقف ضد التدخل الخارجي يف بلدنا ،كام أن الشعب السوري يعتز باستقالله
وسيادته ويرفض أن يكون لعبة تتقاذفها مصالح إقليمية وعاملية(.»((12
دعنا نفرتض :حسن النية” لدى تروتسكيي سوريا وغريهم مبعنى أن األمور كانت مختلطة
يف األشهر األوىل ،وبأن الحامسة اليسارية أخذتهم إىل موقع دعم «الثورة» عىل افرتاض أنها
 .120االنتفاضة السورية تدخل شهرها الخامس :الشعب السوري عارف طريقه ،و الشعب يريد اسقاط النظام 18
متوز (يوليو)  ،2011لجنة دعم االنتفاضة السورية ،املناضل العدد 41
http://www.almounadil-a.info/liste.php3?liste=auteur
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حقيقية .كيف ميكن لحركة سياسية أن تزعم انها ترفض التدخل األجنبي وهي ترى عرشات
آالف اإلرهابيني األجانب وقد جلبتهم دولُهم التي مل يحل دون عدوانها املبارش سوى الفيتو
الرويس والصيني .فأي كذب وتزييف وتواري يف حديث هؤالء؟ أليس الخارج ،سواء اإلمربيايل أو
الوهايب والقطري ،هو الذي يجند اإلرهابيني ويسلحهم وميولهم ويرشدهم لوجستيا؟ ثم أليس
كامل اللبواين الذي يعرض الجوالن هدية للكيان مقابل مساعداته «لثورة الناتو اإلرهابية» ضد
النظام السوري فقط للوصول إىل السلطة؟ هل هذا أجنبي وهو يهدي األرض للصهيوين الذي
يتدخل عملياً؟
أما يف عام  ،2012فقد انتقل دور الرتوتسكيني إىل االنخراط يف الثورة املضادة كجزء من الخدمات
التسليحية واللوجستية لإلرهاب وبعالقة مبارشة مع الكيان الصهيوين:
اخرتاق إرسائييل ـ حريري لـ»حزب العمل الشيوعي» يف سوريا?!!
ما ييل فضيحة مبكّرة لعضو املكتب السيايس لحزب العمل الشيوعي السوري ،عمر إدلبي
(الحزب تروتسيك يف معظم توجهاته) ،حيث كان عمر إدلبي يعمل لحساب سعد الحريري،
زعيم حزب املستقبل اليميني اللبناين املرتبط بالسعودية ويعمل لحساب الكيان الصهيوين.
1:44 PM. Wednesday, May 16, 2012
فضيحة أمنية  -سياسية من العيار الثقيل:
اخرتاق إرسائييل  -حريري لـ«حزب العمل الشيوعي» يف سوريا 2012/05/14
عضو مكتب سيايس يف “حزب العمل الشيوعي” يه ّرب السالح إىل سوريا بتمويل سعودي ـ
خليجي ،والحزب عىل وشك االنشقاق بسبب تسرت بعض قيادييه عىل الجرمية!؟ (الحقا تفكك
الحزب  .ع.س).
دمشق  ،بريوت ـ الحقيقة( خاص من  :مازن ابراهيم):كشفت مصادر متطابقة وموثوق بها
لـ «الحقيقة» أن «حزب العمل الشيوعي» يف سوريا عىل وشك انفراط عقده وتفج ّره بسبب
أزمة فريدة من نوعها وال سابق لها يف تاريخه  ،ورمبا يف تاريخ األحزاب املعارضة األخرى  ،إذا
وضعنا «األخوان املسلمني» جانبا  ،وقضية «إييل كوهني» يف حزب البعث خالل الستينيات.
املفارقة يف األمر أن القضية ال تتعلق فقط بخالف يف وجهات النظر السياسية واأليديولوجية أو
باالصطفافات السياسية للحزب ،وهو أمر طبيعي ومألوف يف تاريخ جميع الحركات السياسية،
ويزداد سفورا وتظهريا يف مراحل األزمات الوطنية الكربى ،ولكن بقضية أمنية خطرية تتصل
باخرتاق أمني  -سيايس خارجي من العيار الثقيل يف أعىل هرم قيادته ،أي املكتب السيايس
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للحزب ،املؤلف من تسعة أعضاء .ويتعلق االخرتاق بعمليات تهريب سالح وإرهابيني تكفرييني
إىل املنطقة الوسطى يف سوريا (حمص وما حولها)  ،بتمويل خليجي (سعودي ـ قطري) ،وكذلك
باتصاالت مع جهات أمنية إرسائيلية يف القاهرة وغريها! وإذا كانت «الحقيقة» أشارت يف
مناسبات سابقة إىل «بطل» الفضيحة ،فإنها املرة األوىل التي تعلم فيها أنه عضو يف قيادة الحزب
املذكور ،وهو ما شكل صدمة كربى لها بالنظر ألن األمر أشبه بكابوس وال ميكن تصديقه  .ومن
املرجح أن يكون له األثر نفسه عند الكثريين من القراء اآلخرين ،السيام منهم من كان ينظر
إىل هذا الحزب باعتباره األكرث طهرانية يف تاريخ العمل السيايس السوري املعارض خالل العقود
األخرية عىل األقل.
األمر  ،وباختصار شديد  ،يتعلق باملدعو عمر إدلبي ،عضو « لجان التنسيق املحلية» والناطق
باسمها يف الخارج ،والذي يتنقل ما بني شقته التي وضعها بترصفه آل الحريري يف الوسط
التجاري يف بريوت (أجرتها عرشة آالف دوالر!) وما بني القاهرة وأماكن أخرى بعضها ليس
معلوما حتى اآلن!
خالل األشهر املاضية ،وعىل خلفية اإلسهال يف إطالالته التلفزيونية وما كان يقوله خاللها ،كان
قسم كبري من املتابعني يعتقد أن املذكور عضو يف منظمة أصولية تكفريية (رابطني ذلك بكون
والده إمام جامع يف حمص)  ،أو يف الحد األدىن من حوايش «املجلس الوطني السوري» الذي
تحول إىل بيت دعارة سياسية بسبب تكاثر أجهزة االستخبارات اإلقليمية والدولية التي ترتدد
إىل غرف نومه ومخادعه الرسية؛ ومل يكن ممكنا أن يخطر ببال أحد أن يكون عمر إدلبي قياديا
يف حركة سياسية مثل»حزب العمل الشيوعي» الغني عن التعريف ،خصوصا وأنه ليس للرجل
أي تاريخ سيايس معارض ،ومل يسبق له أن اعتقل عىل ذمة الحزب أو أي حزب يساري آخر!
هذا األمر يطرح  ،يف ضوء املعلومات التي حصلت عليها «الحقيقة» ،سؤاال آخر  ،وإن كان
لشخص مل ِ
ٍ
متض عىل عضويته يف الحزب سوى أربع أو خمس
من طبيعة تنظيمية :كيف ميكن
سنوات ،أن يصبح عضوا يف مكتبه السيايس جنبا إىل جنب مع أشخاص مثل فاتح جاموس وعبد
العزيز الخري وصفوان عكاش  ..الذين أكلت زنازنني فروع املخابرات وسجن تدمر لحومهم؟ وأية
«مصادفات» عجائبية جعلت منه قائدا ألعضاء يف اللجنة املركزية للحزب قضوا أعامرهم يف
السجون؟ ومن الذي جاء به إىل هذا الحزب ،وكيف ،وتحت أية ظروف؟
ليست من مهمتنا وال من اختصاصنا أو حقنا اإلجابة عىل هذه األسئلة ،فهي برسم رفاقه يف
الحزب ،بالنظر لكونها من طبيعة تنظيمية رصفة .فمهمتنا تقع يف سياق آخر يتصل بسؤال من
قبيل التايل :من الذي تسرت داخل الحزب عىل األنشطة املشبوهة لعمر إدلبي طيلة أكرث من
عام  ،وملاذا!؟
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مصادر «الحقيقة» تؤكد أن قيادة «حزب العمل الشيوعي» تعرف منذ أيار  /مايو من العام
املايض ،أي منذ أن غادر سوريا إىل بريوت رسا ودون موافقة قيادة الحزب ،أن عمر إدلبي يقوم
بتهريب األسلحة من لبنان إىل املنطقة الوسطى (حمص وما حولها) ،فضال عن مبالغ مالية هائلة
مصدرها آل الحريري و السفارتان السعودية والقطرية يف بريوت ،وأن باسمه حسابا يف «بنك
البحر األبيض املتوسط» ( الذي ميلكه آل الحريري) يجري استخدامه كقناة تحويل لألموال يف
كثري من الحاالت ،فضال عن متويل رشاء األسلحة من السوق اللبنانية املحلية .بل أكرث من ذلك:
إن قيادة الحزب تعرف أن الرجل ،السيام خالل األشهر الثامنية األخرية ،كان ضالعا يف تهريب
املقاتلني التكفرييني ،من العرب وغري العرب ،السيام الليبيني والتوانسة منهم ،إىل حمص من
خالل «القاعدة اللوجستية» التي أقامها « الجيش السوري الحر» و « فرع املعلومات» يف األمن
الداخيل اللبناين يف طرابلس ومناطق أخرى من عكار  ،فضال عن بريوت نفسها .وهناك من يؤكد
أنه أحد أعضاء الشبكة التي اضطلعت بدور ما يف تأمني باخرة السالح الليبي « لطف الله »2
التي ضبطتها بحرية الجيش اللبناين مؤخرا.
وتقول مصادر»الحقيقة» إن قضية عمر إدلبي وأنشطته اإلجرامية املشبوهة تحولت ،ومنذ
الصيف املايض عىل األقل ،إىل العنوان األبرز للخالفات داخل الحزب ،السيام بعد أن أصبح
عضوا يف «املجلس الوطني السوري» ،حيث تساءل أعضاء قياديون يف الحزب  :كيف ميكن أن
قيادي يف الحزب عضوا يف «املجلس الوطني» بينام حزبه عضو أسايس ومؤسس يف «هيئة
يكون
ٌّ
التنسيق الوطني»؟ ووصل األمر بأحد قياديي الحزب إىل وصف األمر حرفيا بأنه «رشمطة أو
دعارة سياسية أن ننام يف حضنني معا»! وقد ازداد األمر سخونة داخل الحزب بعد أن كشفت
«الحقيقة» يف تقرير سابق ( شباط  /فرباير املايض) عالقة عمر إدلبي بشبكة إرسائيلية تنشط
ما بني دمشق وبريوت من أجل تجنيد أعضاء ونشطاء ميدانيني يف «لجان التنسيق املحلية»
عرب محام لبناين يدعى « نبيل الحلبي» وثيق الصلة بجهاز «املوساد» اإلرسائييل ،يعمل عىل
تنظيم دورات تدريبية» أمنية وتجسسية» ألعضاء من «التنسيقيات» يف تركيا تحت عنوان
«مراسليني حربيني»!؟ هذا مع العلم أن الشبكة تضم ،من بني من تضمهم ،عمييل «املوساد»
يف الواليات املتحدة «عهد الهندي» و «رامي نخلة» و زميلهام محمد عيل العبد الله ،ويرشف
عليها ضابط االحتياط يف االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية الليفتينانت نري بومس و ضابط
«املوساد» ديفيد كييز  ،علام بأن هذه الشبكة (وأشخاصا آخرين) هي التي أرشفت مؤخرا عىل
تهريب الشابة هديل كويك وفربكة قضية «اغتصابها» إعالميا بالتنسيق مع الروائية السورية سمر
يزبك ومخرج أفالم وثائقية لبناين «قوايت» واإلعالمية اللبنانية جيزيل خوري وعضو»الكنيست»
اإلرسائييل إسحاق هريتزوغ ،من خالل ابنة أخيه «أريئيل هريتزوغ»!؟ (ستنرش «الحقيقة» قريبا
جدا تحقيقا يكشف قصة الشابة هديل كويك من األلف إىل الياء ،مدعمة بالصور واألدلة األخرى
التي حصلت عليها ،مبا يف ذلك عملية متويل مظاهرات جامعة حلب إرسائيليا ،والدور الذي لعبه
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يف ذلك ضابط «املوساد» يف أوربا «توم غروس» و املؤسستان ـ الواجهتان اللتان يديرهام تحت
اسم  UN Watchو  Geneva Summitيف سويرسا).
األزمة الصامتة يف “حزب العمل الشيوعي” ،والتي يبدو أنها لن تبقى صامتة طويال ،من املرجح
أن تنفجر قريبا ،خصوصا وأن تيارا يف قيادة الحزب يقوده املهندس فاتح جاموس ،أصبح عاجزا
عن االستمرار يف لعب دور”شاهد الزور” و “ املتسرت” عىل الجرمية ،بعد أشهر من إثارتها داخل
“مؤسسات” الحزب دون جدوى ودون أن تالقي سوى “التطنيش” من التيار اآلخر الذي يقوده
الدكتور عبد العزيز الخري والذي يوفر غطاء لعمر إدلبي  ،السيام وأنه أصبح ثابتا اآلن األسلحة
وأجهزة االتصاالت التي أدخلها إدلبي إىل “ بابا عمرو” و مناطق أخرى  ،تسببت يف مقتل وذبح
املئات من األبرباء املدنيني يف الحي املذكور ويف بقية أحياء املدينة ،فضال عن “جرمية االتصال
بالعدو” التي يعاقب عليها القاتون باإلعدام  .هذا إذا وضعنا جانبا التاريخ الوطني الطهراين
للحزب  ،الذي حوله إدلبي إىل مكب نفايات لقاذوراته!
قبل فرتة  ،ويف سياق مقابلة صحفية ،أملح الدكتور عبد العزيز الخري إىل أن “هيئة التنسيق
الوطني” لها اتصاالت مع قطاع من املسلحني يف حمص وما حولها ،وتنسق معهم .يومها بدت
هذه اإلمياءة غريبة وغري مفهومة  .ولعلها اآلن أصبحت قابلة للفهم يف ضوء انفجار “قضية
عمر إدلبي”!؟
روابط ذات صلة
ـ الحريري والسفارة األمريكية يعطيان الضوء األخرض لبدء تحركات من أجل إقامة مخيم لالجئني
السوريني
ـ ضباط مخابرات إرسائيليون ومؤسسة»حقوقية» لبنانية يفتتحون دورة لنشطاء «التنسيقيات»
يف تركيا
ـ األمن اللبناين يحبط لعبة سعودية ـ حريرية إلدخال مقاتلني أهوازيني إىل لبنان بالتعاون مع
عمر إدلبي وبالطبع ،مل يقترص دور الرتوتسكيني عىل مواقف تروتسكيي سوريا ،ورمبا هذا هو
األخطر .فقد واصل الرتوتسكيون خدمة الثورة املضادة عىل صعيد عاملي بتجنيد العديد من
كبار املثقفني يف العامل ،وال سيام ذوي امليول االسترشاقية والصهيونية والعرقية البيضاء بغض
النظر عن الثقافوية املاركسية لبعضهم من طراز فريدريك جاميسون .صورة الذعة يف الحقيقة
حينام يصطف جاميسون وصادق العظم إىل جانب ملك السعودية وأمري قطر.
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بيان دويل للرتوتسكيية ضد سوريا
انظر البيان التايل عام  ،2013اي رغم اتضاح قيادة الثورة املضادة لإلرهاب يف سوريا.
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 ...تضامنا مع النضال السوري من أجل الكرامة والحرية نوقع ونقف تضامنا مع ماليني
السوريني....ونطلب من بشار األسد أن يغادر فورا ،ودون تذ ُّرع ،ليك تتمكن سوريا من بدء
ٍ
تعاف رسيع باتجاه مستقبل دميقراطي...فمنذ آذار  2013ونظام األسد ميارس العنف ضد
الشعب السوري ويقصفه بصواريخ سكاد ،وأسلحة محرمة دولياً .لقد اعتقل النظام وعذب
عرشات االالف من الشعب واقرتف مذابح مل يتم اإلخبار عنها.
لقد قام النظام بتدويل األزمة ،ومنذ البداية دفع باتجاه تسلح الحركة السورية غري العنفية.
إن نضال السوريني غري منفصل عن نضال املرصيني والتونسيني واليمنيني والليبيني .إنه مرتبط
بنضال الفسطينيني من أجل الحرية والكرامة واملساواة .الثورة يف سوريا جزء أسايس من ثورات
شامل إفريقيا  ...ومتأثرة بحركات الحرية يف إيران وروسيا والصني التي دعمت ذبح الشعب
السوري... .بينام الدول التي مل مل تدعم الدميقراطية أو االستقالل قط وخاصة الواليات املتحدة
وحلفاؤها يف الخليج ،قد تدخلت لدعم الثوريني.
التوقيعات
من هؤالء أعضاء أنجزة ،تروتسك ،مسترشقني ،طائفيني ،متأستذين ،نورد مناذج عنهم:
آدم هانية :نصف فلسطيني ،يكتب يف التنمية عن فلسطني ويدعم تدمري سوريا!
عايدة سيف الدولة :مديرة مؤسسة أنجزة
ديفيد ماكنيل :أكادميي كندي ،أشك أنه يعرف سوريا وال شك بأنه متأثر بالرتوتسكييني
الصهيونيني من الكيان يف نفس جامعة تورنتو التي يعمل فيها وهام جوناثان نيتسان وشيمشون
بيخلر.
فردريك جاميسون :ثقافوي معروف ،لك ّن موقفه هذا يؤكد عنرصية املاركسية البيضاء.
غسان حجي ،أكادميي لبناين يف أسرتاليا يتعاطف مع فلسطني ولكن يرتد ليقسم اميان املحبة
للصهاينة.
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إيالن بايب ،ونورمان فنكلشتاين ناقدان لسياسات الكيان يف املحتل  1967ولكن عىل أرضية أن
املحتل  1948هو «أرض إرسائيل» .طبعاً إيالن بابيه يرفض باملطلق أية إشارة للعمق العريب يف
الرصاع العريب الصهيوين.
ساري حنفي ،فلسطيني مبادر تطبيع وخبري أنجزة.
رشيد خالدي مؤرخ فلسطيني يف أمريكا من أول من دعم اتفاق أوسلو ،يراوغ األكادمييا
اإلمربيالية ليحصل عىل كريس إدوارد سعيد.
روبرت يونج :كاتب ناقد للخطاب األبيض ،ولكن حني يتعلق األمر بالعرب يرتد عنرصياً.
سالمة كيلة :فلسطيني تروتسيك طُرد من سوريا الرتباطه بثوار الناتو ويعمل لصالح إمارة قطر
ضمن فريق عزمي بشارة وميشيل كيلو ،وهو عىل صلة وثيقة بالرتوتسكيني الفرنسيني ذوي
االنتامء الصهيوين العميق.
سليم فايل (وايل) :تروتسيك من جنوب إفريقيا من أصل باكستاين
طارق عيل :أحد أقطاب الرتوتسكية باكستاين يعيش يف بريطانيا.
توفيق حداد :تروتسيك فلسطيني
يوسف فخر الدين :يساري فلسطني ممن يقودهم التغرير الرتوتسيك.
جلبري أشقر (أو صالح جابر) :لبناين وأحد أكرث املتعصبني الرتوتسكيني.
ورغم اتضاح املشهد بشكل ال لبس فيه عام  ،2014فإن قيادة الرتوتسكيني عىل صعيد دويل قد
واصلت انخراطها يف خدمة الثورة املضادة والهجوم عىل سوريا .فقد ورد يف بيان اللجنة العاملية
لألممية الرابعة:
...الثورة املستمرة ضد نظام األسد الديكتاتوري ،والتي انطلقت يف شهر آذار/مارس عام ،٢٠١١
هي حركة من أجل تحقيق الحقوق الدميقراطية االقتصادية واالجتامعية املامثلة لتلك التي
اندلعت يف تونس ومرص يف نهاية عام  ٢٠١٠وبداية عام  .٢٠١١وهي جزء من «الثورات
العربية«  ...و يحكم النظام القمعي سوريا منذ عام  ١٩٧٠حني استوىل حافظ األسد عىل
السلطة عرب انقالب .وعىل الرغم من ادعاءاته العلامنية ،اعتمد النظام السوري عىل املحسوبية
الطائفية والعائلية لتوطيد حكمه.
كام ساهم االحتالل االمربيايل للعراق ،والتنافس بني السعودية وإيران أيضاً ،يف منو األصولية
الدينية يف املنطقة .كام فشلت أغلب الحركة الدولية املناهضة للحرب يف دعم الثورة يف سوريا.
أحد أشد مخاوف االمربيالية هو انتصار الثورة الشعبية عىل األسد ،حيث من شأن ذلك أن يعيد
تنشيط الثورات العربية التي ركدت يف مرص وتونس ويف مناطق أخرى .وقد انعكس ذلك ،من
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خالل إضفاء الرشعية عىل نظام األسد من خالل التوصل إىل اتفاق عرب روسيا إلزالة وتدمري
األسلحة الكيميائية التي استعملها لتقويض الثورة يف حني تجاهلت استخدام األسلحة املدمرة
األخرى .ومحادثات السالم الجارية حالياً هي محاولة لتقسيم املعارضة وإجبار الجيش السوري
الحر واإلئتالف الوطني السوري لقوى الثورة واملعارضة عىل تقاسم السلطة مع نظام األسد
ملحاربة “اإلرهاب... ».الشعب السوري يجب أن يكون حرا ً يف تقرير مستقبله بنفسه ،بعيدا ً
عن أي تدخل أجنبي ،ليس فقط االمربيالية األمريكية/الربيطانية ،إمنا أيضاً االمربيالية الروسية.
عىل الرغم من ادعاءات االمربيالية األمريكية املنافقة القائلة إنها تدعم املعارضة ،حيث منعت
تسليم املجلس الوطني السوري األسلحة التي طلبها للدفاع عن أنفسهم ضد جيش األسد.
كامركسيني ثوريني ،نحن مع:
•إسقاط األسد ،والتضامن مع الثورة ،وبوجه خاص مع القوى الدميقراطية العلامنية
التقدمية.
•رفض كل تدخل عسكري أجنبي مبارش ،سواء من الدول االمربيالية الغربية ،وروسيا،
والدول اإلقليمية وحزب الله(.»((12
موقف كاريكاتوري منوذجي لتيار سيايس يقف عىل مفرتق الطرق يراقب املارة ويعطي عالمات.
مقاتل ،حتى مع الثورة املضادة يف سوريا.
فرغم الرطانة الثورية ،ليس لهذا التيار جمهو ٌر ميدا ٌّين ٌ
هدف الرتوتسكيني سقوط النظام متاما كام هو هدف واشنطن .وبعده سوف يطلبون من
داعش والقاعدة وتركيا وقطر والسعودية وأمريكا إقامة دولة اشرتاكية وليس يف بلد واحد.
كيف ال ،وهم الذين يحركون كل هؤالء! ماذا يختلف موقف هؤالء من تدمري سوريا عن موقف
املحافظني الجدد يف تدمري العراق؟ لعل املضحك أن البيان يرفض التدخل األجنبي ،ويعتب عىل
اإلمربيالية ألنها “برأيهم” ال تدعم قوى “الثورة” بالسالح الالزم!! يعيد هذا إىل األذهان أطروحة
االقتصادي اليساري جيفري كاي الذي قال “ :املشكلة ليست يف االستعامر واإلمربيالية ،بل يف
عدم تع ُّمق االستعامر كام يجب” .أو ما كتبه إدوارد سعيد يف االسترشاق “ :إنني ال انتحب عىل
تبعية العرب ألمريكا ولكن عىل طريقة معاملة امريكا للعرب”!
يركز الرتوتسكيون عىل أن روسيا والصني إمربياليتان ويضعانهام يف مصاف الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب واليابان .يرفضون حتى التحليل القائل أن هاتني الدولتني قد تكونان إمربياليتني
بالنوايا وحسب تطور الرصاع القطبوي عىل الصعيد العاملي ،وبأن ما يحسم تحويل شهيتهام
للسوق إىل شهية إمربيالية هو إىل درجة كربى طبيعة الدول األخرى التي تقيم عالقات معهام.
 .121املصدر ٢٥ international view point : ،شباط/فرباير  ،٢٠١٤اللجنة العاملية لألممية الرابعة ،ترجمه إىل
العربي ة :وليد ضو.
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كام يرفض هؤالء تعاون سوريا مع روسيا والصني وهو أمر مصلحي متبادل ومصريي بالنسبة
لسوريا .بينام يلقي هذا التيار بعواطفه مع «ثورة» هي وليدة ورضيعة الثورة املضادة ،وينقد
يف الوقت نفسه اإلمربيالية مغمضا عينيه عن أن ما يعتربه «ثورة» هي فرق أنشأتها وتقودها
الثورة املضادة! لعله أمر الفت أن الرئيس الرويس فالدميري بوتني قرر يوم  10متوز  2014شطب
بعض من
 30مليار دوالر من الديون املستحقة عىل كوبا .قد يبني هذا أن يف روسيا حتى اليوم ٌ
رشايني االتحاد السوفييتي.
أكرث ما هو الفت يف بيان الرتوتسكيني هذا أن ال ذكر للكيان الصهيوين وكأنه ليس يف املنطقة.
هذا رغم أن قيادات «ثوار» الناتو أعلنوا رصاحة عالقتهم بالكيان ،ورغم أن الكيان شن عدة
حمالت جوية ضد سوريا ضغطا لصالح اإلرهابيني ورغم قيام كامل اللبواين ،أحد قياديي
اإلرهابيني وعد الكيان الصهيوين بالتربع لهم بهضبة الجوالن مقابل مساعدات الكيان لإلرهابيني
بإسقاط النظام السوري .ما السبب وراء تجاهل دور الكيان الصهيوين؟ هل هناك غري ان قيادة
الرتوتسكيني صهيونية الهوى؟
يف عام  ،1991جاءين ميشيل فارشافسيك (ميكادو) ،مسؤول منظمة متسبني (الرتوتسكية) يف
الكيان الصهيوين ،وكنت أعمل يف مكتب لـ يو.أن .دي .يب UNDP ،حينها ،يحمل بياناً يوجه
النقد للعراق بنفس املستوى مع اإلمربيالية األمريكية .هكذا رأيت موقف من يراقب عىل
الطريق ويخلط بني املعتدي واملعتدى عليه .وكأن بغداد وواشنطن دولتان جارتان وليستا ضحية
وجالد .لعل هذا أوضح تعاطف مع اإلمربيالية بتجاهل دورها والتخفي وراء الجملة الثورية.
مل أوقع ،ومل أ ْد ُع ُه للجلوس.
مناسب .طارق عيل الرتوتسيك الربيطاين
منوذج
كعادتهم ،يتأستذ الرتوتسكيون أينام حلُّوا .التايل
ٌ
ٌ
من أصل باكستاين ،يتحدث يف مرص لصالح اإلخوان املسلمني والرئيس املعزول محمد مريس:
« ...مام يزيد اإلحباط ،أن صديقا قدميا ومثقفاً قبط ّياً راديكال ّياً ،هاين شكر الله ،والذي أدار أحد
أحاديثي (يف القاهرة) قد تبهنس/تراجع أمام هجومي عىل عبد الفتاح السييس .ويف حديث
خاص بيننا قال يل « :ارجو أن تفهم بأن هناك حرباً تدور عىل شخص السييس .وحينام قلت أن
ضباط الجيش ،وليس مريس ،هم الذين دفعوا بالعربات املسلحة لتخرتق تجمعاً قبطياً كبريا ً
أمام مبنى إدارة تلفزيون الدولة ،هز هاين رأسه وهمهم متهكامً وقال « :أُخ ِّمن أنهم كانوا
سيبدؤون يف مكان ما» .وهناك ٌ
مثال فاق ٌع عىل التحول هو عبد الرحمن األبنودي ،وهو رمز
راديكايل منذ الستينيات :الشاعر الذي أرص ذات وقت عىل أن املثقف ال ميكن أن يحتفظ بقوته
الكاملة ما مل يهاجم السلطة ،هو اآلن ينظم املدائح للسييس(.»((12
122. Vol. 36 No. 11 · 5 June 2014LRB · Tariq Ali · Diary: In Cairo.
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من املثري أن طارق عيل مل يتخلص بعد من الخطاب االستعامري ،الربيطاين تحديدا ،يف تصنيف
العرب .فهو يدعو هاين شكر الله بـ (قبطي) وهذا من تراث االستعامر الربيطاين يف تقسيم
العرب عىل أسس مذهبية ودينية .وبالطبع ،هاين شكر الله ،كام أعرفه شخصيا أثناء وجودنا يف
لندن ،كان ماركسيا من حزب العامل الشيوعي املرصي املنحل .طبعاً هو غادر كل هذا وأصبح
من قيادات األنجزة ،لكن طارق عيل يردّه إىل أرذل االنتامء.
املهم ،أن طارق عيل ينسجم مع الرتوتسكيني املرصيني (االشرتاكيني الثوريني) يف تأييد سلطة
اإلخوان املسلمني ،وعرب هذا التأييد ،أو االنحياز ،يقف بشدة ضد الجرنال السييس الذي نرى
مأثرته السياسية يف إنهاء حكم اإلخوان املسلمني .طارق عيل املاركيس امللحد يجادل بوقاحة
سيايس تحالف مع الواليات املتحدة ليصل السلطة ،بعد أن قفز عىل حراك 25
لصالح نظام دينٍ
ّ
يناير  2011وفاز يف انتخابات استخدمت فيها الفتاوى بتكفري من ال ينتخب اإلخوان املسلمني
كام تم توزيع األرز والسمنة والسكر عىل الفقراء لكسب أصواتهم .هكذا تكون دميقراطية
التجهيل والتهديد بعذابات اآلخرة.
طبعاً ،ليس هذا «اإلبداع الثوري» حكرا ً عىل قوى الدين السيايس واملؤسسة الدينية املرصية،
ففي تشييل مثال ،لعبت الكنيسة الكاثوليكية دورا هاما لصالح فريي ،املرشح اليميني (عام
 )1964الذي فاز بفارق  400,000صوت ضد االشرتايك سلفادور أليندي ،وهي أصوات حصل
عليها من النساء بعد فرز أوراق االنتخاب عىل أساس الجنس .كام كانت جميع الصحف الكربى
وجميع وسائل إعالم الدعاية يف يد الطبقة املسيطرة لصالحه ،إضافة إىل حرية العمل للجمعية
الخريية كارتاس التي متتعت برشاء األصوات يف مناطق الطبقة العاملة يف سنتياغو العاصمة
وتوزيع األغذية من حزب التحالف من أجل التقدم إىل جانب الحملة األمريكية ضد كوبا (»((12
ويف ما يخص ليبيا ،فبعد أن انكشف للعامل بأرسه أن جيش العقيد القذايف مل يرضب بنغازي
بالطائرات ،وبعد أن اعرتف بذلك أركان أدوات الناتو أنفسهم من الليبيني ،وبعد أن أظهرت
صور األقامر الصناعية الروسية أ ّن ال قصف بالطائرت قد حصل ،وبعد أن اعرتف أحد مدراء
منظامت األنجزة الليبية يف فيلم أنه كذب بشأن القصف وج ّند  70منظمة أنجزة إلغواء مجلس
األمن التخاذ قرار «حامية املدنيني» يف ليبيا( ،((12وبعد أن قام طريان الناتو بتنفيذ خطة مسبقة
يبق سوى الرتوتسكيني يتهمون النظام الليبي بأنه
إلسقاط النظام وتدمري ليبيا؛ بعد كل هذا مل َ
وراء تدمري ليبيا .مل يبق أمام هؤالء إال أن يعتربوا اإلرهابيني الذين يحكمون ويفككون وينهبون
ليبيا ويقتتلون ،أن يزعم أنهم قد أنشؤوا هناك كميونة باريس!
123. Regis Debray , Stategy for Revolution, Penguin Books 1970, .p.166
 .124انظر مقالة دانييل ماك آدمز (ترجمة بادية ربيع) :األنجزة هكذا دمرت ليبيا ،الحروب اإلنسانية جنودها املشاة،
منشورة يف مجلة كنعان العدد  154خريف .2013
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الرابط التايل عن موقف الرتوتسكيني أيضا ضد مرص يف انتصارهم لحكم اإلخوان ،نقتطف منه
ما ورد فيه ضد ليبيا و وسوريا:
“...الدهشة واإلشاعات كانت ممزوجة مع اآلمال العالقة من املايض .إزداد املشهد سوادا ً حينام
اتضح بأن الكثري من الديكتاتوريات القامئة جاهزة ألن ت ُطبق السامء عىل األرض عىل أن تتخىل
عن السلطة .يف ليبيا سمحت الديكتاتورية بالتدخل اإلمربيايل ويف سوريا خلقت حرباً أهلية
وإرهاباً ال سابق له .وهذه ولدت يف بعض األحيان جدال ُم َّرا ً يف أوساط اليسار ولكن مل ي ُحل دون
الحوار وإعادة التقييم(»((12
رصح به كثري من قادة اإلمربيالية بأن رضب ليبيا وسوريا كان قيد
وهكذا ،يتناىس هؤالء ما ّ
التخطيط قبل عام  2011بسنوات ،ومع ذلك يرص الرتوتسك ويركزون عىل أن هذه األنظمة هي
التي جلبت الناتو لتدمري بلدانها .ليس أمامنا سوى القول ،أية قدرة عىل الكذب املكشوف لدى
هؤالء ،وكأنهم يجهلون أن تكنولوجيا اإلمربيالية نفسها وفّرت ،حتى لفقراء العامل ،االطالع عىل
األخبار وحيازة املعلومة.
إنهم يطبّقون مقولة أجهزة اإلعالم واملخابرات الرأساملية الرسمية الغربية ،وخاصة النازية:
إكذب وواصل الكذب حتى ت ُصدَّق.
لكن األمر أسوأ ،فإن كذباً بهذا االنكشاف هو يف الحقيقة انحياز لإلمربيالية .وهذا ينسجم مع
الفكرة األساسية لهذا البحث التي تفتح الباب للتنقيب يف االرتباط بني الرتوتسكية واإلمربيالية.
تروتسكيون عرب يُق ِّودون للغزاة ويط ّبعون:
يف باب سؤال حامض كتبت ما ييل:
سؤال حامض  :306مثقف الطابور السادس(عراقي ،تروتسيك ،صهيوين)
محمد جعفر هو نفسه كنعان مكية وسمري الخليل .أحد أقطاب الرتوتسكية العربية ،التابعة
يف غالبيتها للرتوتسكية األوروبية املعادية لالتحاد السوفييتي حتى سقوطه وما بعد ،واملؤيدة
للكيان الصهيوين واملضادة لتحرير فلسطني واملعادية للقومية العربية بتهمة شوفينية العروبة
دون متييز بني األنظمة قومية االتجاه وبني املسألة العروبية التي هي كسائر الطموحات القومية
يف وحدة األمة وتحررها وتطورها.
125. Solidarity and Counterrevolution in Egypt: an introduction Published on Thursday, 12 June
2014 Written by Sam Charles Hamad & John Game.
http://internationalsocialistnetwork.org/index.php/ideas-and-arguments/analysis/447solidarity-and-counterrevolution-in-egypt-an-introduction?showall=&start=1
96

خاصاً بالرجل ،لك ّن بعض املحطات التي تبينّ التعمق الصهيوين يف قيادات
ليس هذا ملفا ّ
تروتسكية عىل حساب القضايا العربية من العراق إىل فلسطني.
جعفر متخصص يف شيطنة الرئيس العراقي صدام حسني يك يجلب االحتالل األمرييك للعراق.
ملن شاهد (يس أن أن) قبيل عدوان  2003بضعة أيام حيث عرض لقاء بني جورج دبليو بوش
وجعفر ،كان جعفر يُزيِّن لـ بوش أهمية احتالل العراق .ال فرق هنا بينه وبني الرتوتسيك
اليهودي بول وولفيتس.
لذا ،ليس غريباً أن يقف الرتوتسكيون السوريون واللبنانيون والرتوتسكية الدولية مع العدوان
اإلمربيايل الخليجي الرتيك عىل سوريا .وليس غريباً أن ينحاز تروتسكيو مرص لصالح اإلخوان
املسلمني!!! هنا ال يهم الرتوتسيك أن هذا إسالمي .ما يهمه أن هذا ضد القومية العربية ،ألنه
يرى أن ضامن بقاء الكيان الصهيوين اإلشكنازي هو يف تصفية القومية العربية.
محمد جعفر (كنعان مكية)،تطبيعي مع الكيان الصهيوين:
“ ...وصل إىل إرسائيل أمس كنعان مكية أحد زعامء املعارضة العراقية يف الخارج الذي سيشارك
يف املؤمتر الدرايس الدويل الذي تعقده جامعتا حيفا وتل أبيب وموضوعه املراجعة الفكرية لدى
اليسار .وتحدث إىل مراسل اإلذاعة اإلرسائيلية عن الدافع الذي دفعه للمشاركة يف هذا املؤمتر
وقال « :جئت ألتكلم عن موضوع املعارضة العراقية ومستقبلها وأهمية مساندتها من اليسار
اإلرسائييل املوجود يف هذه الندوة وأطلب مساعدتهم يل لفهم املعارضة العراقية وموقعها
الخاص يف مواجهة نظام صدام.
وردا عىل سؤال حول دور الدميقراطية يف دعم املعارضة العراقية قال إن الدميقراطية ركن
أسايس من املعارضة العراقية وبدون الدميقراطية فإن البلد ستشهد حربا أهلية ليس لها
نهاية» (القدس )1999-1-25
قد ال يسمح هذا الوضوح التطبيعي بسؤال :أين هو اليسار يف الكيان ،وما الدور الذي سيقوم به
مع معارضة ترتبط باملحافظني الجدد يف الواليات املتحدة .وعىل أية حال ،فإن حال العراق اآلن،
وخاصة بعد أن مزقت أمريكا العراق وسلمته للمعارضة الطائفية ،هو حال يتحدث عن نفسه.
محمد جعفر مدافعاً عن صهيونية إميل حبيبي
يتساءل محمد جعفر ،ملاذا يجلس نلسون مانديلال مع بك بوثا ولكن ال ميكن للمثقف
الفلسطيني التحدث مع نظريه اإلرسائييل...والحقيقة فإن الفلسطيني الذي اختار تو ّجها مخالفا
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بشكل جذري لألولويات السياسية يعيش داخل إرسائيل ،وقد متت عملية إدانته دون تهمة أو
محاكمة من قبل نظرائه .
)Cruelty and Silence: War, Tyrany, Uprising, and the Arab World Kanaan
Makiya (Samir al-Khalil) 1993 Jonathan Cape, London p.319.
يكمل مكية يف هامش يف نفس كتابه:
أثار قبول إميل حبيبي لجائزة األدب املميز أيار  1992غضب كثري من املثقفني العرب ،كام
ورد يف الحياة اللندنية  24آذار ( 1992ومنهم عىل سبيل املثال محمود درويش ،عبد الرحمن
منيف ،سميح القاسم ،جورج طرابييش ،عزيز العظمة ،جابر عصفور ،هشام رشايب وآخرون كرث)
كام انتقد من قبل اتحاد الكتاب والصحفيني الفلسطينيني.... .ولكن حبيبي دُعم من قبل الجيل
الجديد من القادة الفلسطينيني من داخل إرسائيل واملناطق املحتلة ،أناس مثل حنان عرشاوي
وفيصل الحسيني .يف الدفاع عام قام به إميل حبيبي انظر النقد الرائع من حازم صاغية “قضية
إميل حبيبي” الحياة  30آذار .”1992
Cruelty and Silence: War, Tyrany, Uprising, and the Arab World Kanaan
Makiya (Samir al-Khalil) 1993 Jonathan Cape, London p. 357,
من الطريف أن حازم صاغية مثيل متاماً لـ محمد جعفر .وما أقصده أن صاغية مضاد للقومية
العربية ومبادر للتطبيع مع الكيان الصهيوين وقد واصل طريقه هذا حتى اليوم ضد القطر
أصيل .وهو باملعنى السيايس واألخالقي اعتداء عىل حق
العريب السوري مام يؤكد بأن تطبيعه ٌ
الشعب الفلسطيني يف العودة إىل وطنه .لعلها فكاهة أن تُد َرج حنان عرشاوي وفيصل الحسيني
ضمن الجيل الجديد لـ “القادة” .وهام يف حينه كانا يف العقد السابع من العمر .يبدو أن متوسط
عمر الفلسطينيني  150عاماً!
وعىل ضوء العدوان عىل سوريا ،نرتك للقارئ أمر متابعة َم ْن من املثقفني العرب قد تورط
يف معسكر جعفر وصاغية وإميل حبيبي وغريهم ،أي انضم إىل ما أُسميه“ :الطابور السادس
الثقايف”.
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الرتوتسكية وأمريكا الجنوبية
يف رشح التجربة الكوبية يف الثورة يعقد ريجيس دوبريه (يف كتابه ثورة يف الثورة( )((12مقارنة
بني نظرية وتجربة البؤرة الرتوتسكية الجيفارية وبني نظرية وتجربة الدفاع الذايت املسلح
الرتوتسكية .وتكمن أهمية املقارنة يف كونها مبنية عىل خربة مبارشة من جهة وعىل مآل كل
مدرسة منهام.
مقاتلو البؤرة الغوار رسيون وبعيدون عن األُرس التي تعيش يف مناطق القتال حامي ًة لتلك األرس
من انتقام الجيش النظامي ،جيش السلطة؛ ألن توفري فرص االنتقام يُرعب الفالحني ،وبالتايل
يقتلع فرصة ثقة الفالحني بالغواريني ،وبالطبع فرصة تح ّولهم إىل حاضنة للثوار وانضاممهم
إليهم .ويبقى الحال هكذا إىل أن يصبح ثوار البؤرة ،أو غواريّوها ،قادرين عىل هزمية الجيش يف
املنطقة املعطاة مام يؤهلهم لحامية األرس التي يختلطون بها.
البؤرة باإلسبانية هي مركز عمليات الغواريني ،وليست القاعدة (مبعنى املكان) بل مبعنى الحركة
والتنقل وليس اإلقامة .كام تعني البؤرة العدد املحدود وليس الكثيف من املقاتلني ،وتعني دور
الغواريني كقوة قتال مسلح وذلك تالفياً لتوريط كل الجموع يف العمل املسلح واملواجهة مع
السلطة تالفياً لسقوط كثري من القتىل كام يحصل لدى (الدفاع الذايت املسلح منهج الرتوتسكيني)
الذي يؤدي إىل خسائر كبرية يف غري املقاتلني ،وبالتايل تدهور الروح املعنوية للحاضنة الشعبية.
ويشري دوبريه إىل تجربة الفشل الذريع للدفاع الذايت املسلح يف كولومبيا 1964وبوليفيا .1965
تب ّنى الرتوتسكيون منهج الدفاع الذايت املسلح؛ وهو مبثابة هزمية يف املستوى العسكري ،كام
يجادل دوبريه ،شبيهة بهزمية اإلصالح يف املستوى السيايس ،وهي مدرسة اإلصالح التي أتت
الرتوتسكية لتنعشها.
يقول دوبريه”...نزعة الدفاع الذايت موجودة طبيعيا يف الطبقة العاملة وهي التي أسامها لينني
االقتصادوية ،أي الدفاع البحت بالرتيديونيونية عن مصلحة وظيفة العامل يف مواجهة تجاوزات
اإلدارة ،وكذلك تعني العفوية .وكام ت ُنكر االقتصادوية الدو َر الطليعي للحزب ،تنكر الدفاع
الذايت الوحدة املسلحة املفصولة عن الجامهري املدنية .وكام تحاول اإلصالحية تشكيل حزب
جامهريي دون انتقاء مناضليه أو تشكيل منظمة منضبطة ،فإن الدفاع الذايت يصبو إىل دمح كل
شخص يف الكفاح املسلح ليخلق قوة غوارية جامهريية ..نساء ،أطفال وحتى الحيوانات األهلية
يف طابور الغوار(.”((12
126. Regis Debray, Revolution in the Revolution Grove Press 1967.

دوبريه ثورة يف الثورة
127. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America”.
Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967.p. 29
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ويواصل:
“...الدفاع الذايت كاسرتاتيجية تروتسكية ،تؤمن بالتمرد لك ّنها تحرصه يف منطقة ،وليس يف كل
البلد ،مام يسهل قمعه من جيش الدولة الربجوازية ...ترفض الرتوتسكية الربنامج الوطني
الدميقراطي ،وترى أن ال وجود لربجوازية وطنية ،وتريد القفز لالشرتاكية .ما من شخص أبدا ً رأى
تحليالً محددا لوضع محدد ُخ َّط بقلم أي تروتسيك(.”((12
لعل دوبريه يف هذا االستنتاج القطعي قد وصل قمة النقد الساخط عىل هذا الخط .وأعتقد أن
هذا املوقف الحاد مستقى من التجربة امليدانية امل ُ َّرة من مزايدات الرتوتسكية ،والتي تنتهي
بالفشل .وإذا كان تقدير دوبريه صحيحاً بأن ما من شخص رأى تحليالً محددا ً لوضع محدّد
أي تروتسيك ،فيمكننا دفع هذا االستنتاج إىل األمام لنؤكد بأن هذ التيار املرتكز دوماً
خطَّه قل ُم ِ
عىل الجملة الثورية مل يُنجز أي انتصار ومل يُقم أي نظامٍ ح َّرر بقعة يف الكوكب .بل األخطر،
أن هذا التيار كثريا ً ما تورط يف (ولصالح) الثورة املضادة وتراثها كام أرشنا يف صفحات سابقة
من هذا الكتاب ،بدءا ً من موقف تروتسيك من االتحاد السوفييتي وصوالً إىل انضامم قيادات
تروتسكية كبرية يف املؤسسة األمريكية الحاكمة وصوالً إىل املحافظني الجدد ،والحقاً وقوف
تروتسكيني عرباً يف معسكر الثورة املضادة يف سوريا والعراق ومرص.
لذا ،ال غرابة أن يقول دوبريه ...“ :تتالقى الرتوتسكية واإلصالحية يف شجب حرب الغوار ،يف
إعاقتها وتخريبها(.”((12
“ ...لقد فشلت اسرتاتيجية الدفاع الذايت التي أيّدها الرتوتسكيون .ففي بريو ،خالل انتفاضة
تباك امارو  2حيث سيطر الهنود عىل الريف وبقوا يف الجبال حيث ال وجود لجيش نظامي وال
لقوات صدامٍ مستقلة .غرقوا يف نشوة النرص .وحيث سيطر املتمردون عىل الريف ولكنهم ازدروا
الزحف إىل ليام العاصمة و هذا سمح لـ ليام بتجنيد جيش وتحقيق نرص سهل(.”((13
يطرح دوبريه ثالثة من أسس الغوارية البؤرية بقوله:
“ ...يف حرب الغوار ثالث قواعد ذهبية يف العالقة بالناس :حذر دائم ،عدم ثقة دامئة وتنقل دائم
128. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America”.
Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967.39
”129. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America
. Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967. P42
130. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrecti Regis Debray,
Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America”. Newsweek., Grove
Press Inc, New York, 1967. P.42
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لحامية النفس والناس(. ”((13
ويضيف...“ :حرب الغوار هي حرب الشعب لها رسالة دعاية ،تهبط من الجبل للقرى ،تنخرط
يف الناس ترشح ،توضح ،تجند يف لقاءات عامة ،تعد باالصالح الزراعي واألهداف االجتامعية،
تهاجم أعداء الفالحني وترشح برنامج الثورة”.
“...حرب املوقع متكن منها الصينيون نظرا التساع الصني ،بعكس صعوبتها يف أمريكا الجنوبية.
لك ّن الصينيني الذين متكنوا من تشغيل النساء واألطفال يف االنتاج والتخريب والتجسس والنقل،
فصلوهم عن اندماج املقاتلني بينهم بشكل مكشوف ...يذوب الغواري بني الناس كالسمك يف
املاء ألنهم من نفس الشعب».
يقول دوبريه أن من أُ ُسس البؤرة الغوارية أ ْن ال هدنة مع السلطة الربجوازية.
لعل املقتطف التايل يبني بقوة ...« :الدقة املتناهية يف قيادة حرب الغوار وحامية الجامهري
بابتعاد الغواريني عنها ،واهتامم كاسرتو بدقائق األمور مام يبني حرصه عىل املقاتل والناس
بعكس تورطات الرتوتسكيني يف إلقاء أكرب عدد ممكن من الجامهري يف اشتباك تكون الخسارة
فيه هائلة».
«...يف معركة جويسا كان فيدل يقود  300مقاتل ،منهم مئة جدد ،يف مواجهة  5000جندي
مع دبابات وطائرات وخطوط إمداد ومدفعية ،لكن كان للغوار فرصة االنسحاب إىل الجبل
مستفيدين مبهارة من ميزة التضاريس  .كان قرار البؤرة القتال حتى املوت وبأن الحياة ليست
أفضل يشء» .ص  ،58وهذا معناه أن ال هدنة مع السلطة.
كان اهتامم فيدل يصل إىل حد الوسوسة ،مثالً كم طلقة مع الغواري ،كم وقت الحماَّ م لكل
مقاتل ،موقع املقاتلني يف االشتباك ،التحضري الكتشاف األلغام،الختبار األلغام ،فحص املناطق.
كان هذا مستمرا ً حتى آخر يوم يف الثورة…  ...يف كوبا ،خوفاً من االخرتاق والخيانة ،كان كل
من يغادر املعسكر هو مرشّ ُح خائنٍ (طوعاً أو كرهاً) ،لذا املعسكر متحرك متنقل وخاصة يف
املرحلة األوىل .بينام لدى الرتوتسكيني املقاتل مختلط عالنية بالناس”(.((13
مل تلجأ الكاسرتوية إىل القواعد ،باملفهوم الجغرايف الثابت ،إال حني اقرتاب الثورة من النرص
لضامن عدم التضحية باملقاتلني وبالناس.
131. Pp. 28-29on In Latin America”. Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967. P.42
132. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America”.
Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967. P.80
Pp. 28-29on In Latin America”. Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967. Pp. 60-61.
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“ ...يف نهاية عام  1957أقام تيش قاعدة ثابتة يف همربيتو فايل ،حيث وضع مستشفى وفرناً
ومحل تصليح أحذية وماكينة طباعة حيث طبع أول عدد من الكوبانو ليربي وبدأ التحضري
ّ
إلقامة محطة كهرباء صغرية عىل النهر يف الوادي .لكن العدو د ّمرها وجرح تيش يف قدمه ولوال
قرب فيدل وطابوره لكانت كارثة” .كانت التجربة مترسعة.
يف حني تلجأ الرتوتسكية إىل العدد الجامهريي الكثيف ،كام تفعل الحكومات ،يقول دوبريه:
“ ...من حيث العدد مل يكن يف وسع باتيستا تحريك أكرث من  10آالف جندي من جنوده الـ
 50ألفا يف الوقت الواحد ،أما الغواريون فإن  500هو عدد ال يقهر”  .لذا ال غرابة أن الثورة يف
كوبا بدأت بـ  12رجال.
ويرى أن مشكلة فنزويلال يف أن الغواريني بال قيادة موحدة يف تلك الفرتة.
« ...كان فيدل ضد اللجوء لالنقالب الرسيع قبل أن يضمن تفوق قوة الغوار ،ألن ذلك سيسمح
للعسكر بالسيطرة .ولكن ،حينام قويت الغوار صار يضغط بشدّة إلسقاط النظام وليس النقالب،
ومن أجل زيادة التناقض بني الضباط غري املفوضني وبني قيادة هافانا العليا).» (133
يرى دوبريه أنه يف البؤرة ،أو عىل يدها ،تتحطم قوة ووطأة وشأفة لُو ْردات األرض ،ومقريض
النقود (املرابني) ،وجباة الرضائب(.((13
إن رجع ًة إىل فرتة الخمسينيات من القرن املايض تبني لنا أنه كان للثورة الكوبية وللثورة
الجزائرية والفيتنامية تأثري ملموس عىل االنتفاضات الثورية يف ستينيات نفس القرن .أي تأثريها
عىل الثورة الثقافية يف الصني الشعبية  1965والتي ألهمت الثورة الطالبية يف أوروبا الغربية
والعديد من بلدان العامل عام  .1968يف مختلف هذه الثورات ،كانت القوى والواقع مختلفة
بينام الرضورة الثورية متوفرة .وهو ما كثَّفه ماو تيس تونغ بقوله« :تتألف املاركسية من ألف
حق أن تثور»(.((13
حقيقة ولكنها تنصهر جميعا يف  :أم ٌر ٌّ
يف هذا السياق ،يرى روبني بالكبرين أن كتاب دوبريه ،مثل مختلف أدبيات اسرتاتيجيات الغوار
ساعد عىل تطوير منط جديد من السياسات الثورية لتنتقل من املحيط اىل املركز  ،أي تغذية
راجعة بدل كون املركز هو املعلم دامئاً .أي أن مساهمة دوبريه هي يف نقل وتعميم تراث حرب
الغوار يف أمريكا الجنوبية إىل مختلف بلدان العامل.
133. Regis Debray, Revolution in Revolution: A Priemer Marxist Insurrection In Latin America”.
Newsweek., Grove Press Inc, New York, 1967. P.80
134. Regis Debray, Strategy for Revolution, Penguin Books, 1970. P11
135. Regis Debray, Strategy for Revolution, Penguin Books, 1970. P 25
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حتى اليوم ،ال تزال أمريكا الجنوبية تشكل مثاالً متميزا ً؛ فمن ثورات التحرير يف فرتة سيمون
بوليفار يف القرن التاسع عرش إىل سيطرة عصابات العسكر إىل سلسلة حرب الغوار إىل الطريق
الربملاين الجديد لالشرتاكية البطيئة.
هنا نالحظ درس استفادة األحزاب من الخلفية الغوارية ،أو أحزاباً هي امتداد للغوار  -مبعنى
البؤرة مبعناها الشعبي الواسع ،أي وجود حزب وهو شعبي أيضا مام ميكنه من الفوز االنتخايب.
يورد دوبريه مثاالً الفتاً يف ما يخص التضحيات املجانية التي سببها الرتوتسكيون يف كولومبيا...« :
فقد  200ألف فالح كوملبياين أرواحهم بني أعوام  5819-1948يف ثورات شعبية يائسة” .بينام
ارتكز ماو عىل الحرص الشديد عىل أرواح الغواريني باملعادلة التي صاغها( ... ”((13اإلمربيالية منر
من ورق ،ولكن اقتل عرشة من الجيش النظامي مقابل أن تفقد غوارياً واحدا ً.
يف مفهوم البـــؤرة:
تعرض مفهوم البؤرة للكثري من التشويهات خالل النضال الثوري الكويب ،وهي تشويهات طاملا
ألحقت األذى بالثورة ال سيام خالل فرتة الكفاح املسلح ما قبل النرص ،وهي تشويهات قُصد بها
شيطنة هذا اإلبداع من العمل الثوري .بدوره يرى دوبريه أن البؤرة أتت للرد عىل املعارضة
امليكانيكية للمغامرين.
ويقول دوبريه«:ليس هدف البؤرة القبض عىل السلطة بيدها هي ،وبرضبة واحدة .كام أنها ال
تهدف إىل القبض عىل السلطة بوسائل الحرب أو عرب هزمية العدو عسكريا :إنها تصبو إىل
متكني الجامهري نفسها من إسقاط مؤسسة السلطة(.»((13
تبدأ الكاسرتوية بتعريف نفسها بأنها ضد االنقالب .ترفض االنتفاضة العسكرية كمبدأ عمل،
حتى حينام يكون العسكريون مرتبطني مبنظمة سياسية.
يف املقابل ،فإن البالنكية هي انقالب ثوري وعمل معزول عن الجمهور مبا هي مجموعة
عسكرية أقلية ويقابلها دعاة “العمل الجامهريي النقي” وكالهام ليس صحيحا.
ومع ذلك ،فالبؤرة ال تستثني الشكل السلمي للعمل الجامهريي عرب اتحادات العامل والجمعية
الوطنية ،والصحافة ...الخ.

136. Regis Debray, Strategy for Revolution, Penguin Books, 1970. P13
137. Regis Debray, Strategy for Revolution, Penguin Books, 1970. P16
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يلخص دوبريه مساهمة كوبا يف االسرتاتيجية الثورية ألمريكا الجنوبية مبا ييل:
1 .1يف وسع القوى الشعبية كسب الحرب ضد الجيش؟
2 .2ليس من الرضوري دامئا االنتظار حتى تنضج كافة الظروف للثورة ،بل ميكن ملركز التمرد
العصيان املسلح خلقها.
3 .3موقع الكفاح املسلّح يف أمريكا الجنوبية غري املتطورة هو األرياف.
جادل كثريون بأن الدولة متكنت من شطب مناخ حرب الغوار بوجود الهليوكبرت ووسائل
لوجستية.
لكن تجربة حزب الله أثبتت أن حرب الغوار والبندقية ممكنة يف مواجهة تكنولوجيا الدولة،
والنا ُر الكثيف ُة ترهقها وتخرجها من األرض .ال تهدف البؤرة للقفز إىل السلطة بوسائل الحرب
أو القهر العسكري للعدو؛ إنها فقط ترمي إىل متكني الجامهري نفسها من اإلطاحة باملؤسسة
السلطوية .هي ليست مثل البالنكية التي متثّل أقلية من النشطاء التي ترمي إىل التحكم
بالجامهري قبل ،وليس حتى بعد ،اإلمساك بالسلطة ،وهي تجعل هذا رشطا أساسيا النتزاع
السلطة يف النهاية
هذه األقلية تؤسس نفسها يف املنطقة األكرث هشاشة يف بلد معني ومن ثم تتوسع كبقعة النفط
تحقق لنفسها دعاية عرب تغلغلها يف جامهري الفالحني ومن ثم اىل البلدات الصغرية واخريا اىل
العاصمة.
تختلف البؤرة عن البالنكية بأنها ال تبحث عن نرص المع فاقع ،وال حتى بنتيجة رسيعة للحرب
الثورية .فهي تهدف للوصول للسلطة والقبض عليها من خالل الجامهري ،ولْ َنق ُْل بالفالحني
الفقراء واملتوسطني والعامل.
فالجامهري تحتاج لخربة عملية لتكسب الوعي لظروف استغاللها ويك تتنظم وتتحرك للفعل.
الرتوتسكيون يف خدمة الثورة املضادة يف بوليفيا وفنزويلال
مل يختلف موقف هذه املدرسة يف أمريكا الجنوبية عنه يف الوطن العريب أو يف بلدان أخرى
من العامل.
يف بوليفيا الحالية ،حاولت االوساط اليمينية واملتطرفة ،والرتوتسكيون ،وبدعم إمربيايل أمرييك،
استخدام الحركة العاملية البوليفية ،املشهورة تاريخيا بنضاالتها النقابية ضد األنظمة الدكتاتورية
والدموية يف بوليفيا ،من أجل إسقاط حكومة الثورة السلمية .وقد خلقت تحركات ُها بلبلة واسعة
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يف أوساط املثقفني واملناضلني خارج بوليفيا والقارة ،ألن الصورة يف وسائط االعالم املو ّجه،
واملسيطَر عليه امربيالياً صهيونياً ،توحي بأن العامل ( وهم عىل كل حال ليسوا دامئاً ثوريني أو
أممني) يف تناقض مع الثورة التي تدافع عن مصالحهم قبل غريهم.
ومبحض الصدفة ،ومبجرد أن طردت الحكومة البوليفية الوكالة االمريكية للتنمية االقتصادية،
تم تحريك “املركزية العاملية البوليفية” ( )COBالتي مل تعد تشبه نفسها التاريخية يف يشء،
وقامت بإرضابات متتالية ضد الحكومة ،ولجأت يف بعض املناسبات ،إىل أعامل العنف والقتل
وتدمري منشآت مدنية ،وقطع الطرق ومواجهات مع الرشطة! فقد وقعت تحت تأثري من يدّعون
أنهم أيديولوجيو «الثورة الدامئة» الذين يتزعمهم خاميي صوالريس ( )Jaime Solaresالذي
ٍ
لتشكيالت شبه عسكرية ،وهو جالد أثناء عهد دكتاتورية الرئيس السابق ،لويس غارسيا
ينتمي
ميسا (!)Luis García Mesa
كتب الصحايف املعروف تريي ميسان يف موقعه ( 23 )Vlotaire NETWORKشباط ،2014
مقالة بعنوان «أمام أعيننا :هل يف وسع واشنطن إسقاط ثالث حكومات يف وقت واحد؟» ورد
فيها عن دور الرتوتسك يف الثورة املضادة ،وخاصة ضد الدول ذات األنظمة الثورية.
« ...ويف النهاية فإن ريكاردو زونيجا ،وهو حفيد يحمل االسم نفسه كإسم حريك
لرئيس الحزب الوطني يف هندوراس وهو الذي كان قد د بَّر انقالبيَ ْ  1965و 1972
لصالح الجرنال لوبيز أريالنو .فقد أدار محطة أل يس.آي إيه يف هافانا حيث قام
بتجنيد ومتويل عمالء لتشكيل معارضة لـ فيدل كاسرتو .وقد ح َّرك اليسار الرتوتسيك
املتطرف الشباب الرتوتسكيون يف فنزويال من أبناء العائالت الغنية محاطني بحامي ِة زم ٍر مرتزقة
يف فنزويلال لخلع الرئيس نيقوالس مادورو بتهمة أنه “ستاليني .ولسوء الحظ ،فإن
استيقاف السيارات يف فنزويال قد أظهر تلكم الضحيتني ،أحدهام معارضاً واآلخر مؤيدا ً للحكومة
قد قُتال بنفس السالح وهذا يؤكد عىل وجود قوى رسية مدربة ومتخصصة إلشعال االقتتال
الداخيل كام حصل يف سوريا وأوكرانيا.
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الهند بني الغوارية املاوية ،تواطؤ الرتوتسكية
واإلقرار األورويب بفساد سلطتها
عادل سامرة
(نرش هذا املقال يف مجلة كنعان الدورية العدد  154خريف )2013
نص محارضة ألقتها يف شيكاغو املحاضرِ ة الجامعية الهندية تتثي باثارشايا
قرأت مؤخرا ً ّ
(تروتسكية االتجاه الفكري) .واملحاضرَ ُة نق ٌد شدي ٌد للاموية ،وخاصة النظرية واملامرسة املاوية
لحرب الغُوار يف واليات هندية .وجدت ،كام أعتقد ،بأن النقد يحمل روحاً عدائية ُم َّرة أكرث
مام هو نقد نظري من جهة أو سيايس من جهة ثانية .وبدل النقد املاركيس للغواريني ،كانت
املحارضة مبثابة لومٍ لرأس املال الذي هيَّأ رشوطا اجتامعية اقتصادية للثورة! (النص مع تعقيب
مني أدناه).
لكنني عرثت يف الوقت نفسه عىل مقالة صغرية لكاتب هندي يرشح بإيجاز بليغ مدى تعمق
الفساد يف السلطة الهندية وتغ ُّول رأس املال هناك .وهو ما دفعني لرتجمة املحارضة واملقالة
حيث وجدت أن محتوى املقالة يؤكد عىل وجوب الثورة يف الهند وليس اإلصالح ،وهو أيضاً ذو
منظو ٍر معا ٍد للاموية .ويبقى السؤال :هل الثورة املنشودة يف الهند هي الكفاح املسلح بحرب
لكل اجتهادُه .لكن ،ما قامت به املاوية ،وما تقوم به ،هو
الغُوار ،أم أي شكل آخر؟ صحيح أن ٍّ
اجتهادُها طبقا لتقييمها للحالة الهندية ورضوراتها .وعليه ،يكون السؤال :هل هناك اسرتاتيجية
أخرى تناضل من خاللها الرتوتسكية يف الهند؟ هذا ٌ
سؤال برسم إجابة هذا االتجاه!!
املقالة األوىل :هل األمة يف غيبوبة؟
موهان مارويت

الهند اليوم يف نظر األوروبيني.
تح َّمل عبء أمل قراءة ما ييل .لعله فوق العادة أن نضطر ملواجهة الحقيقة.
يعتقد األوروبيون بأن القادة الهنود ُمم ِعنون يف العمى بسبب من الرثوة الهائلة وتحت إغوائها
بحيث ال يستوعبون أن يوماً سيأيت حيث يقوم من ال ميلكون بالسيطرة عىل الشوارع.
وبطريقة أو بأخرى ،يبدو أنها قد بدأت باألعامل الرهيبة والخطرة التي يقوم بها املاويون.
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وحينام يحصل هذا التعفن ،فإنه ما من خائن سيايس ميكن أن ينجو من حبل املشنقة .إن طبول
الحرب تدق بقوة من قبل هؤالء املتمردين كلام قرر قادتنا عدم اإلصغاء لصوت الشعب .ويف
النهاية ،فإنها ستقود إىل ثورة تفيض إىل كل شوارع الهند.
قبل بضعة أيام كنت يف ندوة نقاش عن االندماج واالحتواء يف فرانكفورت بأملانيا ،نظمها امللتقى
األورويب وهاندلسبالت ،وهي إحدى الصحف ذات مركز ها ّم لدى متحديث األملانية يف أوروبا.
واملشاركون يف الندوة هم مسؤولون كبار يف أوسع صناعات السيارات ورشكتي تأمني لجميع
الرشكات األملانية التي تعمل يف الهند .وقد أدار النقاش بروفيسور من كلية إدارة أعامل أوروبية
معتربة .وقد تواجد يف القاعة أكرث من مئة مدير رشكة أوروبية من املعروفني جدا .وكنت أنا
الهندي الوحيد.
ويف أعقاب النقاش ،فُتح املجال لألسئلة .كانت تلك لحظتي ملواجهة الحقيقة ،حيث كانت ساعة
من الخزي واملذلّة – حينام انهال الحضور بأسئلة وطرح مالحظات عن تجارتهم مع شيطان
الفساد يف الهند.
ما أصعب التشنيع واإلهانة التي تعرضت لها حيث ذكّرتني بلحظة الحقيقة ،يف اللعبة األنجلو-
أمريكية .وكنت كلام أجبت عىل أسئلة أكرث ووجهت بأسئلة أكرث تشددا ،وكلمة تشدُّد يف هذا
السياق تعني إهانة.
عدم االرتياح األورويب:
متحورت األسئلة حول  :هل أ ّمتُك يف غيبوبة؟ إن الفساد يف اإلدارة ،وحتى يف القضاء ،وما هي
إمكانية مساءلة القضاة ،والرشكتني الكربيني لالتصاالت ،وباليني النقود ضمن عملية اإلعفاءات
الرضيبية غري القانونية.
إنها لحقيقة بأن مشكلة الفساد يف الهند قد وصلت نسب ًة ُمعيبة يف السنوات األخرية ،هذا مع
أنها قامئة يف الهند منذ عقود .إن األسئلة والحوار اللذين أُثريا بعد الندوة كانا مؤرشا عىل عدم
االرتياح األورويب .ويف نهاية األسئلة واألجوبة ،خ َّمنت بأن األوروبيني يرون الهند كحالة آيل ٍة إىل
انجر ٍ
اف ال سبيل لوقفه .وسأورد هنا ما ورد يف اإلعالم األورويب يف األيام األخرية.
يف ٍ
نقاش لربنامج تلفزيوين يشاهده الكثريون يف أملانيا ،كان املتحدث عضوا ً يف الربملان األملاين
حيث أقتطف ما ييل :إذا ما أحصينا كل النهب الذي حدث يف السنوات الخمس األخرية ،فإنه
سوف يتجاوز النهب االستعامري الربيطاين للهند بأكرث من تريليون دوالر.
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جمهورية موز:
كتبت يومي ُة أعام ٍل أملانية يف افتتاحية لها عن الهند تقول :أصبحت الهند جمهورية موز بدل
أن تكون قوة عظمى اقتصاديا .فالتأمينات خصصت للحلفاء السياسيني .ويتم التعهد مبعاملة
خاصة عىل حساب الشعب .وعليه ،فإن السيد ماياوايت الذي هو الوزير األعىل املسؤول عن
املناطق األكرث كثافة سكانية ،يلوذ بالصمت حينام يقوم مسؤول التحريات بالتدقيق يف مشكلة
ما .كام يقوم الوزير بغض الطرف عن فساد بعدة ماليني من الدوالرات.
ويف مقالة يف صحيفة فرنسية معنونة بـ “االنخراط يف اللعبة عىل الطريقة الهندية” :بني تحقيق
يف الصفقات املالية يف ما يخص هيئة الكريكيت الهندية بأن هناك شبكة صفقات متر عرب
إعفاءات رضيبية كالتي تحصل يف سويرسا وجزر فريجن ،وموريشيوس وقربص .ويف نفس املقال،
ورد اسم حسن عيل من بوين كمدير ،هو وزوجته ،لحساب سويرسي غري قانوين بـ بليون دوالر.
ويف رواية أخرى ،عن رئيس الوزراء السابق جارخاند مادو كودا ،حيث ورد يف تقارير بأن لديه
أرصدة يف مناطق معفاة من الرضائب وقد تم استخدامها يف رشاء مناجم يف ليربيا .ولسوء الحظ،
فإن الجمهور الهندي ال يعرف عن هذا التحقيق.
وكتبت صحيفة اسرتالية أن “ :رئيس الوزراء الهندي ال يعرف عن هذه الصفقات ،فهو غائب عن
الحقائق عىل األرض ،وال يستحق أن يكون رئيس وزراء .وإن كان يعلم فهو رشيك يف الجرمية؟”
كام ورد يف صحيفة ألـ تلغراف الربيطانية أن  ”:النظام القانوين الهندي الهائل سوف يؤكد بأن
الفصل يف الجرمية قد تأجل”
املقالة الثانية :املاوية يف عامل الجنوب
نرشت مجلة «االشرتاكية الدولية»الرتوتسكية مقالة طويلة لـ تتثي باثارشايا وهي مؤلفة كتاب
(حراس الثقافة:الطبقة ،التعليم ،واملثقف االستعامري يف البنغال ،منشورات جامعة أكسفورد،
 )2005وبروفيسور يف تاريخ جنوب آسيا يف جامعة بورديو .ترتكز هذه املقالة عىل حديث
قدمته ملجلة اشرتاكية عام  2010يف شيكاغو.
املجلة:
نحتاج (مبا أننا اشرتاكيون ثوريون) إىل أن نأخذ مبنتهى الجدية ذلك الصعود للاموية ،وبشكل
خاص يف عامل الجنوب .ملاذا يقوم الكثري من الناس العاديني بدعم املاويني ،واالنضامم والتصويت
لهم؟ هناك عىل العموم ثالثة أسباب متداخلة وراء ذلك -1:يوفر املاويون حامية حقيقية
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للمقموعني :فالطبيعة الزائفة الفارغة للرأساملية املعوملة يف حقبتها النيولربالية ،وخاصة يف عامل
الجنوب ،حيث تدفع أعدادا متزايدة من الناس وبشكل ال سابق له إىل اإلمالق .ففي الهند ،مثالً،
أدّت السياسات النيولربالية إىل قفز اإلنتاج األهيل اإلجاميل (باملعنى املطلق) من املركز الثاين
عرش إىل العارش عىل صعيد عاملي .ومن املركز التاسع إىل املركز الرابع من حيث القوة الرشائية.
لك ّن مثرات هذا «النمو» ،عىل أية حال ،مل توزَّع بالتساوي .فهناك  400مليون هندي اليوم
يستهلكون أقل من كمية «السعرات الرضورية لبقاء الجسم والروح معاً».
( .)1وعموما ،فإن مناطق يف الهند غدت فيها حرب الغوار املاوية هي الدرع الوحيد لسكان تلك
املناطق وهي الدرع الذي يقف بني عنف الدولة والبقاء».
تعقيب :نالحظ هذه النغمة يف الحديث حيث تلوم املجل ُة الربجوازي َة الهندية عىل سوء
التوزيع؟وترى أنه لوال هذا التوزيع الس ِّيئ ملا متكنت املاوية من استقطاب الفالحني لحرب
الغُوار .والسؤال :هل املوقف املاركيس هو الطلب إىل الربجوازية أن تكون عادلة يف توزيع
الدخل؟ أم أن املرشوع الثوري هو اجتثاث النظام الرأساميل؟
املجلة:
 -2تقدم املاوية نقدا ً نضالياً للظروف السائدة :فام من امرئ يراقب صور األطفال الباكستانيني
الذين يُقتلون بطائرات ألـ درونز األمريكية ويحتاج بعدها إىل إقناع أن اإلمربيالية ال تزال خطرا
ُم ْحدقاً بعاملنا .خذ مثال نيبال ،حيث املاويون هم الخيار السيايس األكرث شعبية .نيبال إحدى
أفقر بلدان العامل ،حيث أن مؤرش التنمية البرشية هو  ،0.458مام يضعها يف املرتبة 157من
بني  187بلدا ً حيث يعتمد  84باملئة من سكان نيبال عىل الزراعة .وبينام كانت معظم األرايض
الخصبة مملوكة من األرسة الحاكمة ،كان صندوق النقد الدويل متمسكاً بعدم دعم الزراعة.
لقد واصل املاويون حرب الغُوار لعرش سنوات ليقوموا بعدها بإعادة توزيع األرض بالقوة عىل
الفالحني ،وحينام أُنتخبوا للسلطة قاموا بتقديم دعم للزراعة يف عناد مبارش لصندوق النقد
الدويل».
تعقيب:
كل من صندوق النقد الدويل
تشعر املجلة بالضيق من انتصار املاوية يف نيبال ،ملقي ًة باللوم عىل ٍّ
واحتكار العائلة املالكة النيبالية مللكية األرض الجيدة! يف حني أن املوقف املفرتض هو تأييد
الثورة ومن ثم نقدها .أي االنطالق من رضورة الثورة ،ومن ثم مناقشة احتكار األرض ووصفات
الصندوق كرشوط هيأت األرضية لنجاح الثورة ،وليس مجرد لوم الثورة املضادة عىل توفري
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رشوط الثورة .فاملجلة هنا تقف موقف عداء للاموية ،رمبا برشاس ٍة أكرب من موقفها ضد العائلة
املالكة وصندوق النقد الدويل! وهو موقف يتأرجح بني املناكفة اليسارية واملوتورية العقيدية.
املجلة:
البقاء املبارش هو الخيار الجذري الوحيد:إن جميع األحزاب الربجواية يف عامل الجنوب هي ماوية وهي تعود إىل واجهة األخبار .يف نيبال،
وبعد عدة سنني من حرب الغوار ،أصبحت تلك األحزاب يف مقام الحزب الحاكم وتحظى
بأكرثية هائلة من أصوات الشعب ،كام حصل عام  2008إثر وقوفها بحزمٍ لصالح قضايا العدل
االجتامعي .ويف الهند أدارت حرباً ضد القوى املشرتكة للدولة الهندية ،والجيوش الخاصة ،وقوى
الرشكات الكربى .لقد وصفت الدولة الهندية التحدي املاوي بأنه املشكلة األمنية الهندية األكرث
جدية ،وأخرجت املاويني عن القانون باعتبارهم «جامعة إرهابية» .ومثيل ذلك املنظمة املاوية
الربوانية (يف بريو) الدرب املضيىء ،وهي عىل قامئة اإلرهاب من قبل اإلدارة األمريكية ،وكندا
واالتحاد األورويب .ال مجال للشك يف أن املاويني يعودون إىل صدارة األنباء ،ومبختلف املقاييس
هم يقاتلون ضد جميع أفراد الشعب الطيب.
تعقيب:
ال يحتاج موقف الكاتبة واملجلة إىل توضيح بأنها تعترب املاوية منظمة إرهابية؛ وبالتايل ،هي
تنحاز لصالح الثورة املضادة ضدها .وبالطبع ،هذا تصنيف خطري وال سيام من اتجاه يعترب نفسه
االتجاه االشرتايك الثوري!
ابتهاج القادة السياسيني «للتطور» الرأساميل
الكاتبة:
بالنسبة ملعظم الناس العاديني ،فإن هذا التطور يعني رشكات كربى للمناجم ،أو رشكات طاقة
كربى تقتلعهم من بيوتهم وتنتزع منهم وسائل عيشهم التقليدية .فالناس يُقتلعون بالقوة من
أرضهم عىل يد مسلّحي الدولة (الرشطة والجيش) وعصابات خاصة تابعة للرشكات متعدية
الجنسية وعمالئها املحليني .إن الخيار السيايس الوحيد املعروض هنا هو :التصويت لألحزاب
الربجوازية ،وجميعها تقدم نفس الوصفات «نفس موديل التنمية» ،أو البحث عن حامية مبارشة
بعيدا عن الربملان .الحامية من املاويني املسلحني الذين كام يبدو يراكمون مقاومة مفتوحة
ضد القوة املسلحة للتطور الرأساميل .ويف جميع هذه الحاالت من الواضح أن املاويني يقاتلون
ضد الدولة ورأس املال .ولكن ،هل ميكنهم كسب هذا القتال؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال نحتاج
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إىل إلقاء نظرة جادة عىل سياسات املاويني وفيام إذا كانت الطريق الحقيقي للتخلص من
الرأساملية.
املاويون كامركسيي عامل الجنوب:
الكاتبة
لعل رصيد ماوتيس تونغ نابع من كونه ط ّور اسرتاتيجية الثورة يف مجتمعات-غري أوروبية .هناك
أربع سامت لهذا التفكري االسرتاتيجي -1:توجد يف املجتعات غري املتطورة أكرثية فالحية مقابل
طبقة عاملة صناعية صغرية ،كام أن لها تاريخ طويل من العيش تحت حكم استعامري بأشكال
متعددة .ميكن وصف التشكيلة االجتامعية ،يف هذه الحالة ،بأنها ليست رأساملية بل شبه
إقطاعية وشبه استعامرية.
 -2ينبع مام تقدم أن الثورة ال ميكن قيادتها من الطبقة العاملة لوحدها ،ولكن بتحالف بني
العامل والفالحني والقطاع التقدمي من الربجوازية الضد-كولونيالية.
 -3والثورة نفسها يجب أن تكون عىل مرحلتني :يف مرحلتها األوىل يجب أن تكون ثورة برجوازية
دميقراطية للتخلص من مالمح اإلقطاع واالستعامر ومن ثم يف وسعها التقدم يف اتجاه املرحلة
االشرتاكية.
 -4إن حرب الغوار بالنسبة للامويني هي االسرتاتيجيا األكرث أهمية وثورية .وبأن هذه الحرب
تبدأ من الريف بجيش من الفالحني الذي بدوره يخلق قواعد حمراء أو مناطق محررة وبعدها
يتقدم إىل املدن لإلمساك بالسلطة.
ليس من قبيل الخطأ تطوير النظرية املاركسية يف اتجاهات جديدة لرشح ،أو البناء عىل،
السياقات التاريخية املتغرية .واملاركسية بعد كل هذا هي منهج ،وليست مجموعة عقائد
مرصوصة يف نصوص ت ُد ّرس كالصلوات يف كل صباح .ولكن التنمية ليست املخرج نفسه .فإذا
ما أراد البعض اختيار مبدأٍ
ماركيس مقدّس من قلب املاركسية ،فإن تحرر الطبقة العاملة هو
ٍّ
واجب الطبقة العاملة نفسها ،وليس واجب مجموعة غوارية تقاتل بالنيابة عنها مهام كانت
جرأة هذه الجامعة.
تعقيب :تظهر هنا محاولة حرص املاوية يف مجتمعات الجنوب غري األوروبية! وهذا ليس
دقيقاً ،وإمنا الصحيح أن التجربة املاوية بدأت يف بلد من الجنوب ومل تكن التشكيلة االجتامعية
تعايش بني أكرث من منط إنتاج
ٌ
االقتصادية حينها يف ذلك البلد رأساملية متفدمة ،كام كان هناك
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منها منط اإلنتاج االقطاعي و املاقب-رأساميل والرأساميل .وإذا كانت هذه حالة الصني إبان
الثورة املاوية ،فهذا ال يعني أن املاوية قد عممت هذا الوصف عىل مختلف مجتمعات الجنوب.
كام أنها مل تنحرص يف الجنوب .فمن تابَع دور الحركات املاوية يف أوروبا الغربية ،وخاصة يف
فرنسا ،يجد أنها كانت األكرث نشاطا حينها! هذا إضافة إىل أن مساهمة املاوية ،كنظرية وتجربة،
مل تنحرص يف التنظري للثورة يف الجنوب وحده.
الكاتبة:
إن املبادئ األربعة املذكورة أعاله ليست لها أي عالقة باملنهج املاركيس ،وكل ما لديها هي نظرية
قوموية عابرة تطورت خالل هزمية حاسمة ألحقت بالطبقة العاملة الصينية .ويف الحقيقة ،فإن
هذه الهزمية للطبقة العاملة الصينية بني  27-1925وتصفية الشيوعيني حينها هي التي تفرس
املالمح األساسية لنظرية ماوتيس  -تونج «الجديدة».
تعقيب :تدل مجادلة الكاتبة بأن هذه املبادئ األربعة ليست لها عالقة باملنهج املاركيس ،تدل
عىل عقلية ٍ
قاض يقيس عىل مسطرة حرفية هي غالباً من عندياته .فاملاركسية ،كام يؤكد لينني
عىل األقل ،هي نظرية تتطور من قبل البرش ،من مساهامت املاركسيني .وهي ليست محدودة
وال محصورة يف نصوص ماركس .هذا إضافة إىل أن املنهج املاركيس هو فلسفي يقوم عىل
استخدام املاركسية كاداة للتحليل ،خاصة قوانني ومقوالت الجدل (الديالكتيك) .وعليه ،مل تبينّ
الكاتبة ما هو تناقض املبادئ املاوية األريعة مع املنهج املاركيس .وإذا كانت هزمية ومذبحة
الشيوعيني هي التي دفعت ماو للرحيل إىل األرياف ،فهذا إبداع ماركيس وليس انحرافاً .فهل
كان الصحيح أن يبقى الشيوعيون يف املدن يف انتظار القدرة عىل القيام بثورة عاملية؟ قد يجوز
لنا السؤال :طاملا أن الرتوتسكية هي التي تتفهم رشوط املنهج املاركيس ،امل يكن يف وسعها
النضال العاميل يف املدن ،وقطع الطريق عىل ثوار حرب الغُوار يف األرياف؟ ورمبا لو حصل هذا
لكانت قد انتهت الثورة يف الصني كام كانت يف كوبا ،أي اندماج الشيوعيني الذين ناضلوا يف املدن
أي من الطرفني الكوبيني تروتسكياً.
مع ثوار حرب الغُوار القادمني من األرياف .طبعاً مل يكن ٌّ
أما وصف الكاتبة للحركة املاوية بأنها قوموية ،فهو تورط يف نفس املوقف الرتوتسيك الذي
يعادي القومية بشكل أعمى .ويكفي أن نحيل القارىء/ة عىل البيان الشيوعي الذي يؤكد عىل
أن القومية هي قاعدة انطالق إىل الشيوعية كام ورد أعاله  .ولعل إرصار الرتوتسكيني عىل رفض
القومية باملطلق قائم عىل عقدة االعتقاد التأليهي للطبقة العاملة يف شتى الظروف والحاالت،
مام يعني رفضهم ألية مساهمة ثورية من أية رشيحة أو طبقة غري العامل .وهذا موقف
انتظاري يك ّبل التاريخ إىل أن تصحو الطبقة العاملة ،وليس تحرك أية طبقة أو رشيحة ثورية
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مبا يوقظ الوعي أو الدور العاميل .ولنا عربة يف مقولة الرتوتسكيني املكررة بأن « :الثورة تنبع
من باب املصانع» .بالطبع ،هذه هي الفرضية ،لكنها ليست الرشط الوحيد؛ وها هي املصانع يف
أوروبا وأمريكا تكاد تنتهي باملعنى الكالسييك ومل ترث الطبقة العاملة .إن نظرة الرتوتسكيني هذه
هي مضادة للثورة عرب زعم الوالء للثورة.
الكاتبة:
كانت ثورة أكتوبر يف روسيا إلهاماً هاما لتشكيل الحزب الشيوعي الصيني الناشئ حديثاً عام
 .1921ومع حلول عام  ،1926كانت الطبقة العاملة الصينية أكرث من أحد عرش مليون شخص،
كان منهم ثالثة ماليني شخص منظّمني يف اتحاد العامل .وهذا ينفي مزاعم ماو بأن الطبقة العاملة
يف الصني كانت هامشية وغري فعالة ،بل كانت الطبقة العاملة الصينية قوة قائدة يف الرصاعات
التي احتدمت بني عامي  .27-1925كان النضال يف البداية قومياً :من أجل إنشاء حكومة وطنية
قوية تستكيع اقتالع اإلمربيالية الغربية واليابانية والتخلص من املعاهدات التجارية واالمتيازات.
وهي الفرتة التي قاد النضال فيها الكومنتانج .حينها بُنيت قوة الكومنتانج عىل أساس نضال
العامل .إن اإلرضابات واملقاطعة العاملية التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني قائد االتحادات
العاملية والتي وصلت إىل إرضاب عام استمر  12شهرا ً ،يف هونج كونغ ،وهو الذي مكَّن
الكومنتانج من إقامة سلطته األوىل املرتكزة يف مقاطعة جوانجدونج .وحينام شنوا عام 1926
مسريتهم الشاملية للسيطرة عىل بقية الصني فإن نضاالت الفالحني يف القرى هي التي مكنت
الجيش من التقدم الرسيع يف جنوب الصني .ومع تعمق الرصاع ،اتسعت رؤيتهم ملا هو أبعد
من الحدود التي وضعها الكومنتانج .قامت ميليشيا العامل بدوريات يف شوارع جوانجزهاو
(كانتون) وأغلقوا هونج كونغ ،وقاموا بإرضابات لزيادة األجور ،وتحديد ساعات العمل وتحسني
رشوط العمل ووصل تأثريهم إىل املوظفني لدى الرأساملية الصينية .لقد أصبحت الثورة القومية
ثورة عاملية( .)2يف البداية ،ات ّبعت العالقة بني القوميني والشيوعيني التقليد الذي صاغه التيار
اللينيني يف مؤمتر الكومنرتن ( ،)1920حيث جادل لينني بأن« :عىل الشيوعيني دخول تحالف
مؤقت مع الربجوازية الدميقراطية يف املستعمرات والبلدان املتخلفة ،ولكن يجب أن ال تندمج
أو تذوب فيها ،وعليها (تحت كافة الظروف) أن تحافظ عىل استقاللية الحركة الربوليتارية حتى
يف أكرث أشكالها الجنينية( .)3لك ّن سيطرة “الستالينية” عىل الكومنرتن خالل العرشينيات
ح ّولته من مركز لالسرتاتيجية الثورية إىل مجرد (ثنك تانك) للسياسة الخارجية السوفييتية .كان
العامل الصينيون من أوائل ضحايا هذا التحول املاساوي .كان ستالني قد أمر الشيوعيني الصينيني
بحل أنفسهم واالنضامم الالمرشوط إىل الكومنتانج القومي .هذه السياسة الكارثية سمحت لـ
ّ
تشان كاي تشك ،القائد القومي ،بأن يلعب مناورتني يف وقت واحد :األوىل ،استخدم املناضلني
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من العامل والفالحني كخشب ٍة لكسب السلطة ضمن أجزاء من األمة ،والثانية ،قام مبذبحة ضد
الشيوعيني وق ّوض العملية الثورية .لقد قتل أكرث من  230ألف شخص .ويف غضون سنة ،قبض
تشان كاي تشيك عىل السلطة يف الصني .فقد اعرتف منشور للحزب الشيوعي الصيني عام 1928
ب “ :إن منظامتنا قد تقلصت إىل الحد األدىن ،ووحدات حزبنا يف املدن ُسحقت و ُعزلت .ومل
تعد تجد يف كافة أنحاء الصني خلي ًة صناعي ًة متامسكة( .)4إن اسرتاتيجية االنتقال إىل الريف
نتاج (أو يف سياق) هزمية واندحار
التي زعم ماو تيس تونج أنها جديدة ،مل تكن جديدة قط بل َ
الشيوعيني من املدن .لقد هرب ماو مع مجموعة من رعاع الجيش بعدد يقل عن ألف رجل إىل
جبال جنج جانج وهي منطقة موحشة ومتخلفة عىل حدود هونان و جيانكيس.
يف أيار  ،1928قاد زهو دي ألف رجل آخرين وانضموا إىل مجموعة ماو تيس تونج .وكانت
هذه املجموعات الصغرية هي املتبقية من الحزب الشيوعي الصيني والتي غدت تسمى ،بعد
 ،1928حزباً غواريّاً مقاتالً مك ّوناً بشكل أسايس من فالحني مقتلَعني ومقودا ً من مثقفي الطبقة
الوسطى .منذ تلك الفرتة أقام ماو “قواعده الحمراء الشهرية يف األرياف والتي ،كام وصفها
االشرتايك الربيطاين شاريل هور ،كانت أساساً ”:ديكتاتورية عسكرية خريية استُقبلت من قبل
الفالحني ألنها وضعت تقييدات عىل سلطات مالك األرض املحليني(”)5
تعقيب :ليست املسألة إن كانت حرب الغوار ابتكارا ً ماويّاً أم ال .فالعربة يف اختيار التكتيك
املناسب يف اللحظة املناسبة .طاملا يؤكد الحزب الشيوعي أن معظم عنارصه قد ُسحقوا عىل
يد الكومنتانج ،فلامذا ال تُقرأ تجربة االنتقال إىل الريف عىل حقيقتها ،مبعنى أنها كانت خيارا
ثوريا ،وهو ما ثبتت صحته بل وانتهاؤه باالنتصار وتحرير الصني من االستعامر ومن ديكتاتورية
الربجوازية التابعة! وملاذ ال ت ُقرأ حرب الغوار عىل أنها مساهمة جديدة للامركسية تجاوزت
االنحصار يف النضال املديني لعامل الصناعة ،وبالطبع هي ال تقلل منه وال تلغيه.
قتل ربع مليون ناشط وكادر حزيب إباد ًة جامعية؟ فكيف ميكن توفر مناخ لنضال
أال يعني ُ
مطلبي عاميل؟ أليس هذا تدمريا ً لطليعة الطبقة العاملة؟ فام االعرتاض عىل اللجوء إىل الريف؟
ثم ما هذا التعايل بالقول« :رعاع الجيش»؟ أليس الرعاع هم من يبقون يف جيش السلطة؟ لعل
األكرث طرافة قول الكاتبة بأن ماو لجأ إىل مناطق موحشة ومتخلفة! غريب ،وأين ميكن لحرب
الغوار أن تختفي وتتمرتس؟ يف الشوارع العريضة للمدن؟ أم يف غرف التدريس يف الجامعات
أم يف املسارح؟
أما األكرث تهافتاً فهو حديث االشرتايك الربيطاين أن ماو أنشأ «ديكتاتورية عسكرية خريية
أستُقبلت من قبل الفالحني ألنها وضعت تقييدات عىل سلطات مالك األرض املحليني»! وماذا
كان عىل الثوار أن يفعلوا؟ هل يرغمون الفالحني عىل العمل أقناناً عند املالك؟ وما الذي عىل
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الشيوعيني أن يقدموه للفالحني غري األرض؟ ومن ثم تأسيس الكميونات (ال ُجامعيات).
الكاتبة:
ويف السنوات العرشين التالية ،فإن اسرتاتيجية حرب الغوار التي بدأت بتكتيك طارئ مشحونة
بالهزمية قد أصبحت مسألة مبدأ وسياسة ،ويف النهاية «نظرية» يجب أن تتب ّناها بلدان أخرى.
قومي ضد اإلمربيالية الغربية .لقد
أي ٍ
لقد كان تكتيكا مفيدا جدا ُّ
كسب لحرب مسلحة لتح ُّر ٍر ٍّ
كان الكومنتانج يف وضع عدم القدرة عىل إقامة هيمنة قومية بسبب الفساد املسترشي والرصاع
الطائفي ،وهذا سمح للحزب الشيوعي بقيادة ماو تيس تونغ وبخربته الطويلة يف الحرب
املسلحة ،الكفاح املسلح ،يف األرياف ،أن يقود الصني إىل انتصار عىل االمربيالية عام .1949
تعقيب :ال تبينّ الكاتبة من أين أتت بـ «نظرية يجب أن تتبناها بلدان أخرى»! فهناك حركات
ماوية يف العديد من بلدان العامل مل تت َّنب الكفاح املسلح وحده ،أو رمبا ال تتب ّناه أصال! .هل
كانت اسرتاتيجية حرب الغوار مشحونة بالهزمية أم معبأة بالنظرية املاركسية؟ هل املسألة كناية
عن ثأ ٍر أم نضا ٍل طبقي؟
الكاتبة:
املاوية خارج الصني:
ُوجِدت املاوية كعقيدة ألنها انترصت يف الصني  .1949فلو هُزمت االسرتاتيجية املاوية يف
الوصول إىل السلطة  ،1949لرمبا ما تزال حرب الغوار موجود ًة يف عامل الجنوب  ،ورمبا مل تكن
لرتى نفسها منضوية تحت هيمنة العقيدة املاوية .
تعقيب :ال نجد لهذه الرغائبية من موقع وال معنى .فام حصل هو أن هذه التجربة انترصت
يف الصني .هذا من جهة .ومن جهة ثانية ،فإن استخدام هذا التعبري «حرب الغوار رمبا ال تزال
يشف عن موقف الكاتبة بعدم قبول هذه الحرب ،ورمبا لونظرت الكاتبة يف حريب
موجودة» ُّ
 2000و  ،2006يف لبنان ،و  2014يف غزة ضد الكيان الصهيوين ،ألدركت أن حرب الغوار ال تزال
ممكنة وبابتكارات جديدة .وكام يتضح أدناه ،فإن استشهاد الكاتبة مبنظمة التحرير و ألـ شني
فني هو من قبيل حرش األمثلة وإقحامها يف غري موضعها وليس إثباتاً للوقائع كانت ستكتسب
مصداقي ًة أكرب لو أنها ذكرت تذكر كوبا والجزائر وفيتنام وجنوب اليمن.
تتأس
ال ميكن للمرء أن يتوقع التأسيِّ من انتصار الثورة يف الصني إال من إرهايب إمربيايل .والكاتبة ىّ
وتأسف ألن الثورة انترصت يف الصني!
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الكاتبة:
فمنظمة التحرير الفلسطينية وألـ شني فني اإليرلندية مل تريا نفسيهام تتشاركان يف منظومة
عامة لنصوص عقيدية رغم أنهام غالباً تتشاركان غالباً يف تكتيكات سياسية متشابهة.
لقد أنجزت املاوية يف الصني ألن الهدف الذي وضعه املاويون ألنفسهم متثّل يف التحرر الوطني
وليس االشرتايك .إن أدوات حرب الغوار ووضع االسرتاتيجية الحربية ،كانت مناسبة وأساسية
للهدف املطلوب :اإلطاحة بالحكم اإلمربيايل وإقامة اقتصاد قومي مستقل وقوي.
تعقيب :وهكذا تنفي الكاتبة عن الشيوعيني الصينيني كونَهم حزباً هدفه االشرتاكية ،وبهذا فهي
متاما كام يفعل الرتوتسكيون ،تضع نفسها يف موقع الحكم وتنفي كل إنجازات الثورة الصينية
من تأميم املصانع وإقامة الكميونات والعمل الجاد للتخلص من قانون القيمة! هذا العمى
اإليديولوجي هو طبعة خاصة بالرتوتسكية ،وهو الذي ال يستحق أن نرد عىل كثري مام يزعمه.
الكاتبة:
كام فعلت املاوية ،ألنها ركبت موجات حركات جامهريية جادة يف عدائها لإلمربيالية ،كان
الطلبة والعامل يف املدن والفالحني يف األرياف أساسيني يف محاربة القوى اليابانية والجيش
الفاسد للكومنتانج.
دعونا نتفحص الرشوط املتشابهة يف األماكن التي استُخدمت فيها املاوية كعقيدة واسرتاتيجية.
إن أول تطبيق لالسرتاتيجية املاوية ،والتي جذبت انتباه الطبقة الحاكمة كان يف الهند .يف عام
 ،1967قام أعضاء منشقّون عن الحزب الشيوعي الهندي (املاركيس) ،ومن غري تفويض من
قيادة الحزب ،بتهييج وتحريض الفالحني عىل احتالل األرض يف منطقة صغرية يف شامل البنغال،
نكسلباري .وحينها كان الحزب الشيوعي الذي انشقوا عنه رشيكاً يف الحكومة .قام الفالحون،
بقيادة املتمردين الشيوعيني ،بداي ًة مبهاجمة البوليس املحيل .لك ّن سلطة الدولة ال تعلن الهزمية
نتيجة الشتباك أو رصاع منفرد وحيد .وعليه ،ففي مواجهة أخرى قامت الحكومة املقودة من
ٌ
أطفال .وهكذا بدأت أو
شيوعيني بهجوم مضاد عنيف قتلت فيه أحد عرش فالحاً من بينهم
انطلقت حركة نكساليت.
كان شارو مازمدار ،مؤسس الشيوعيني املنشقني ،قد شكّل منظمته الخاصة -الحزب الشيوعي
للهند (ماركيس-لينيني) عام  .1969وهو يجادل من منظور ماوي بأن الهند كانت شبه إقطاعية،
وشبه استعامرية؛ وعليه فإن الخطوة األوىل هي تصفية القوى اإلقطاعية وتجريدها من األرض
يف األرياف ،وبأن كل االتحادات العاملية تحريفية ومحافظة .من هنا ،عىل عامل املدن أن
يتجذروا أما التحريك ،أو الحراك الجامهريي ،فيجب أن يأخذ دوره فقط بعد أن يتمكن الريف
من محارصة املدينة .ولكن ،طاملا أن العامل املديني يُعترب إصالحيّاً ،فإن إطرا ًء كبريا ً قد قيل
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لصالح الطلبة والشباب املدينيني .وهكذا ،فإن مازمدار قد حث الطلبة عىل ترك مؤسساتهم
التعليمية الربجوازية والذهاب إىل األرياف وبناء القواعد الحمراء .كام طلب منهم مهاجمة
رموز التعليم الربجوازي مثل نصب الكتاب والشعراء .إن من يفكر يف تحطيم زجاج ستاربكس
من الكتلة السوداء خالل تظاهرة ال ميكن أن يساعد عىل بناء حركة جامهريية .فشعار مازمدار
عام  1970هو مصالح محدّدة .ففي عام  ،1970أعلن شارو مازمدار «إنهاء العدو الطبقي»
كمدخل أو منظور للثورة الهندية .وطبقا لهذا ،فإن عىل الكادر أن يذهب إىل الريف ويقتل
العدو الطبقي .وقال مازمدار كالمه املشهور »:إن من ال تبتل يداه بدم األعداء الطبقيني من
الصعب أن يُعترب شيوعياً» .لقد طالب نكساليت مبقاطعة دامئة ملختلف األشكال القانونية
للرصاع ،جاعال حرب الغوار الرسية مبثابة الشكل الوحيد للعمل السيايس.
كل هذا دون مرجع! أما اتهام الثوار بقتل األطفال فهو نسخة عن عقل دعاوي
تعقيب :طبعا ُّ
إمربيايل ورجعي بامتياز .قد يُقتل أطفال ونساء يف الحرب ،ولكن ال ميكن للغواريني أن يقتلوا
املدنيني ألنهم رشيان حياتهم.
الكاتبة :وكانت النتيجة حامم دم لجيل كامل من شباب وطلبة املدن .وخالل سنة ،قُ ِتل املئات
من الشبان والفتيات يف اشتباكات عبثية مع البوليس ،وتم تعذيب اآلالف يف األقبية الرسية
للبوليس .لقد تعرضت نساء الحزب الشيوعي املاركيس اللينيني ألشكال تعذيب جنيس مبتكرة
واكتسب ضبا ٌط يف الرشطة سمعتهم من «تخصصهم» يف مثل هذه املبادئ.وأصبحت مباين
الجامعات ساحات حرب لكوادر هذا الحزب مستخدمني قنابل صنع يدوي وبنادق ملقاتلة
الجنود املسلحني واملدربني جيدا ً عىل يد الدولة الهندية ملواجهة العنف .إن النشاطات غري
الرشعية كليا للحزب قد أرغمته عىل العمل يف رشوط رسية مطلقة ،والتي بدورها مسحت
الفوارق بني الحزب وبني املجرمني العاديني ،وهذا قلص من قبوله لدى الريف الفقري .وحينام
هرب أعضاء الحزب إىل األرياف ،حتى الفالحني املتعاطفني معهم رفضوا تقديم املأوى لهم ألن
إيواء أعضاء نكساليت سيكون مبثابة دعوة للبوليس يك يأيت ويسحقهم هم وأُرسهم .فالهند عام
 1970ليست الصني عام  ،1930أو  .1949مل يكن هناك غزو ياباين إىل جانب حكومة الكومنتانغ
مام يسمح بإقامة قواعد حمراء يف يينان .ففي وسع القوات الهندية الوصول إىل أي جزء من
البالد بسهولة يف حني مل يكن ذلك يف وسع الكومنتانغ .كام أنه ال وجود ألمراء حرب محليني
يهددون سلطة الحكومة القومية .لقد اعتُقل أو قُتل معظم قادة حزب نكساليت .وشارو
مازمدار نفسه اعتقل من مخبأ يف كلكوتا ،وكان رجال محطامً ،غري قادر عىل الكالم املنظم،
محطام مبرض القلب والربو ،ورمبا تم تسليمه بخيان ٍة من أحد الرفاق أو باخرتاق عىل يد
الرشطة .وقد مات يف محطة احتجاز للرشطة ورمبا قُتل.
تعقيب :ليس واضحاً ،إن كانت الكاتبة إشرتاكية وثورية أم راهبة يف معبد .فام الذي كانت
تتوقعه من سلطة رأس املال غري القتل والتنكيل؟ وحيث استثهدت مبنظمة التحرير الفلسطينية
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يف موضع ،كان أجدر بها االستشهاد بعسف الكيان الصهيوين ضد أي مقاتل ومن يؤوي أي مقاتل
ٍ
تعاطف زائف
أو مجرد اإلشارة إىل املذابح التي قام بها الكيان الصهيوين .فال قيمة لجمل ٍة عن
مع فلسطني ،بل القيمة يف تعرية الكيان الصهيوين .لك ّن هذا ال يتم عىل يد تروتسكيني.
وإذا كان املناخ االجتامعي يف الهند قابال للثورة الربوليتارية ،ماالذي منع الرتوتسكيني ،وهم
مقاولو الطبقة العاملة ،من العمل الثوري يف الهند ويف الصني ،بل ويف أي مكان؟
الكاتبة:
وهكذا بعد أن رسدنا الكوارث املأساوية لالسرتاتيجية املاوية يف الهند يف الستينيات ،يعتقد املرء
أننا انتهينا من منظومة هذه السياسات .لكن املاوية عادت مجددا ً بكامل قوتها إىل جنوب
آسيا ،وخاصة يف الهند ونيبال .لقد عاد نكساليت ثانية ليكون مصطلحا محليا وبيتياً .يف عام
 ،2005قال رئيس وزراء الهند منموهان سينج ،بأن املاويني يشكلون «املشكلة األمنية األشد
جدية» .لقد بدأ املاويون ببناء قوتهم التنظيمية يف بعض املناطق األكرث يأساً يف الهند مع نهاية
تسعينيات القرن املايض ،واستعادوا عقودا من التجربة واالقتتال الداخيل .واألمر نفسه يف نيبال،
فقد بدؤوا بحرب غوار طويلة األمد من  1996وواصلوا بناء القواعد الحمراء يف بعض من املناطق
األشد فقرا ً يف هذا الكوكب .وبكالم بعض من أشد مؤيِّديهم حامس ًة الروائ ّية أروندايت روي« :يف
كل وقت مهام بدا قاسيا ،فإن املاويني كتجسيد اآللهة يف الفلسفة الهندوسية للروح اإللهية ،ال
يُهزمون وحسب بل تتم تصفيتهم جسدياً ،لكنهم وتجسيدا للروح اإللهية يعودون ثانية أكرث
تنظيامً وأكرث تصميامً وأكرث تأثريا مام كانوا عليه سابقاً .واليوم ،ينترش التمرد يف الغابات الغنية
باملناجم يف شاتيسجاره ،غارخاند ،اوريسا وغرب البنغال كموئل ملاليني القبائل الهندية ،وهي
موطن أحالم الرشكات العاملية( .)6وهنا يكمن رس لغز عودة ظهور التمرد املاوي.
هناك إجامع عىل الفرضية العامة ،والتي يلتقي حولها أعداء وحلفاء املاوية ،بأنها تربز يف
رشوط التخلف شديد القساوة .فمثال عام  ،2006اعرتف رئيس وزراء الهند بأن االستغالل
واألجور الضئيلة حتى اإلحباط والظروف االجتامعية االقتصادية الوحشية ،وعدم كفاية فرص
التشغيل ،واالفتقار إىل املوارد ،وتخلف الزراعة واالنعزال الجغرايف وعدم حصول إصالح زراعي
قد ساهمت جميعها يف منو حركة نكساليت.
تعقيب :قد يكون من باب املفارقة أن يلتقي موقف الكاتبة ،ورئيس وزراء الهند ،وكاتب املقالة
التي أوردناها يف البداية ،أن يلتقوا عىل خوفهم من املاويني ووصفهم طبعا بـ الخطر والدموية...
الخ .ميكن أن نفهم قلق السلطات الهندية من عودة املاويني ،أما قلق «االشرتاكيني الثوريني»
فهذا يؤكد أن هؤالء االشرتاكيني الثوريني جزء من الثورة املضادة ،وأنهم مثقفوها العضويون
بتخصص ضد الشيوعية .فلامذا ال يظهر املاويون يف الظروف التي ترشحها الكاتبة؟ هل كانوا
سيظهرون يف الشانزليزيه كام فعل بعض املثقفني الفرنسيني الذين اكتشفوا مغامرتهم فارت ّد
بعضُ هم ليصبح أخطر أدوات الثورة املضادة ،نقصد الصهيوين الفرنيس برنارد ليفي.
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الكاتبة:
وأنا بدوري ،أجادل من موقع معاكس .ليس التخلف ،وإمنا تقدم األشكال األكرث تطورا وتعقيدا
للرأساملية هي التي تخلق األرضية لتجدد املاوية ،وبالضبط ألنه بسبب من هذا،فإن
االسرتاتيجية املاوية غري كافية أبدا ملواجهة هذا العسف.
لنأخذ فرتة التسعينيات حينام متكن املاويون من إعادة تجميع أنفسهم يف مختلف أنحاء الهند
ونيبال .كانت هذه الفرتة بالضبط فرتة هجمة اللربالية الجديدة حينام بدأت الدولة الهندية
ومبوجب وصفات صندوق النقد الدويل هجمة منهجية لتفكيك القطاع العام هناك رغم صغره
وتصفية شبكات األمان يف مختلف املناطق الفقرية .كام أُزيحت الحواجز التجارية وفُتح االقتصاد
لرأس املال املعومل ،بغض النظر عن كلفة ذلك عىل الشعب .واألكرث أهمية لغرضنا هذا ،فقد
بدأت هناك إقامة بنية تحتية هائلة ملشاريع تطويرية لصالح رأس املال متعدد الجنسيات يف
مناطق عذراء من البالد مل تمُ ّس بعد .وهذا يشبه ما حصل يف أمريكا إبان التوسع غرباً كام أن
نتائجهام متشابهة.
لنأخذ حالة املناجم ،فلدى الهند خامس أعىل مخزون من البوكسيت يف العامل ،حوايل  2.3بليون
طن .إن البوكسيت هو مك ِّون معدين أسايس لصناعة األملنيوم .،ومعظم هذا البوكسيت موجود
يف الجبال والغابات يف الواليات الرشقية من أوريسا و أندرا براديش .إن القيمة املالية ملخزون
البوكسيت يف أوريسا وحدها تقارب  2.27تريليون دوالر أي ضعف اإلنتاج األهيل اإلجاميل
للهند.
طبقاً ملا كتبته مجلة اإليكونوميك تاميز الناطقة باسم الرشكات الكربى ،التي سال لعابها حينام
وصفت ذلك بأنه مصدر «تغيري اللعبة» للهند .إن املشكلة الرئيسية هي أن هذه املنطقة هي
موطن  7ماليني من السكان األصالنيني أو «األديفاسيس( .»)7إن مثانني باملئة من األديفاسيس
يعتاشون من دخل عائيل هو أقل من  120دوالر يف السنة .وإن  66باملئة منهم أميون(.)8
هؤالء الناس يجلسون عىل قمة أحد أغنى احتياطي معدين يف العامل!
حينام متت لربلة اقتصاد الهند يف تسعينيات القرن العرشين ،قام رئيس الوزراء الحايل مامنوهان
سنج (كان وزير املالية حينها) مبراجعة السياسة املعدنية املنجمية القومية عام ،1993
فارتفعت فورا ً حصة االستثامر األجنبي املبارش من قبل الرشكات املنجمية من  26إىل  74باملئة.
وهذه نسب ٌة قليلة يف نظر تلكم الرشكات التي تريد رفعها إىل مئة باملئة .وقد تم اتباع نفس
النموذج بشأن مناجم الحديد يف واليات شاتيسجاره وجارخاند ،وهام منطقتان فيهام قواعد
جدية للامويني .و مثانية وعرشون منجام آخر يف مناطق مجاورة .نحن نتحدث عن حاجة
رأس املال الستغالل تلك املصادر من املنطقة ،والتي تعني (عىل املستوى التكنولوجي) كذلك
تطورا ً هائالً يف البنية التحتية .وهكذا ،فإن تلكم املناطق متر بانفجار هائل برشكات الطاقة،
121

والطرق الكربى الرسيعة ،ومصانع اإلسمنت واألملنيوم وكافة التسهيالت «للتطوير» القرسي
دون أدىن استئذان و قبول من السكان ،أو أخذ البيئة باالعتبار .إن القول بأن سكان هذه
املناطق األديفاسيس الفقراء قد تم وضعهم يف مصيدة أبدية وفق ٍر مل يشهده التاريخ هو حديث
زائف كلياً ،وهو جزء من التقييم الكاريث بأن االقتصاد الهندي شبه إقطاعي .إن الفقر هو نتيجة
تغلغل أكرث أشكال الرأساملية املتقدمة يف هذه املناطق .وإن أكرب رشكات املناجم والفوالذ يف
العامل هي الالعبة يف هذه اللعبة .ففي عام  ،2010كتب جون ماكليان وسكوت كارين يف مجلة
(فورين بولييس) أنه « :إذا أردت وضع خريطة للتمرد املاوي عىل خريطة النشاطات املنجمية
التي تعرب عن االزدهار الهندي فإن الخريطتني تتطابقان متاماً( .)9وكام وصفتها أروندايت روي
شعرياً« ،هناك مذكرة تفاهم يف كل قمة جبل ،نهر أو غابة(.)10
تعقيب :ترى الكاتبة أن الرشوط املعيشية واللربالية الجديدة ،وليس التخلف والعالقات شبه
اإلقطاعيبة هي التي مهدت الطريق لتصاعد املاوية .وبغض النظر عن أيهام األصح،أو كليهام،
أو كون املاويني قد نقلوا أو نسخوا الوضع الطبقي ومستوى التطور اإلنتاجي يف الصني خالل
الثورة إىل «هند» اليوم ،أم ال ،فإن ما تورطت فيه الكاتبة هو لو ُمها لكل الظروف ألنها قدمت
للامويني فرصة الثورة .فهي قلقة ألن الثورة ماوية ،وليس ألن الثورة رضورية .وإذا كان املاويون
قد استغلوا املناخ املذكور ،فهذه مساهمة من جانبهم تفوقوا فيها عىل أندادهم من اليسار.
لكن مشكلة الكاتبة أنها ترى املاوية يف إرهاباً متاما كام يزعم رئيس وزراء الهند ،وكاتب املقالة
األوىل أعاله.
الكاتبة:
شكل االحتجاج :املاوية مقابل األصالنية:
وكام أرشت يف بداية الحديث ،يف بعض األحيان يقف املقاتل الغواري املاوي املسلح بني
الشعب يف هذه املناطق وبني االشتباك الرأساميل الرشس .مثال ،إن أحد األسباب الحاسمة
وراء تحول املاويني إىل حالة شعبية يف والية أندرا براديش هو أنهم فرضوا زيادة ملموسة
عىل األجور املدفوعة من قبل املتعهدين املحليني األمر الذي وضع حدا ً لألذى الذي يلحق
دامئا بـ «األدفاسيس» بشكل روتيني والذي يعاين منه الناس هناك عىل يد املسؤولني الرسميني
والبوليس ،وهذا ما يشابه جوهر تقرير من طائف ٍة ذات وضع شديد البؤس يف معظم الـ داليتس
أكدت رغبتها يف « بقاء الفرق املسلحة املاوية يف املنطقة ألنهم يخشون أن يعود مالك األرض
إلعادة إقامة سيطرتهم إذا ما غادر املاويون املنطقة(.»)11
لكن سياسة املاويني هي قراءة مركبة خطرة بني االحتجاج الذي يقوم به الناس وبني االحتجاج
نيابة عن ،أو من أجل ،الناس .إنها السياسات التي تعتمد بنيويا عىل القوة املسلحة ،وليس عىل
التحرر الذايت للعامل والفالحني .وكام كان ماو نفسه قد قال بأنها األفضل (أو األسوأ) :إن عىل
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كل شيوعي أن يلتقط الحقيقة« ،السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية» .إن مبدأنا هو أن
الحزب أبدا ً .وحيث منلك َ
بنادق ،ميكننا
الحزب يأمر البندقية ،وال يجب عىل البندقية أن تأمر
َ
خلق منظامت حزبية ...كذلك يف ُوسعنا خلق كوادر وخلق مدارس وخلق ثقافة ،وحركات
جامهريية .كل شيىء يف يينان جرى خلقه بالبندقية .كافة األشياء من َْت من فوهة البندقية(.)12
من ناحية عملية ،قام املاويون الهنود يف مثانينات القرن العرشين قاعدة جامهريية ملموسة
بدمج ابتكاري بني العملني السياسيني القانوين وغري القانوين .إال أن التزامهم بهذه التكتيكات
القصوية اليسارية لكسب السلطة عرب البندقية دفعتهم بالنتيجة إىل العمل الرسي ،ألنه يف
رصاع من هذا القبيل بني جيش غواري ودولة وظيفية جدا ،فليس من قبيل اللغز من الذي
سريبح .وهذا ما أرغم املاويني عىل الذهاب إىل وضعهم الحايل ،حزام أديفايس ،وهم اآلن يف
مصيدة توسع ثقافة الكفاح املسلح مع آالف املدنيني الواقعني بينهم.
تعقيب:كان املفرتض أن تشري الكاتبة إىل أن هذا الطرح املاوي ليس مطلقاً ،فهو متعلق بفرتة
حرب الغوار .وماذا ميلك الغواريون يف الجبال من أدوات ضغط؟ هل يقوموا بإرضاب عام أو
مظاهرة يف الجبال .إن طرح املقتطف بعيدا عن الزمان واملكان اللذين قيل فيهام ولهام فيه
تالعباً .رمبا ينطبق قولها الحريف وغري املرن عىل اعتقاد الرتوتسكيني بأن الثورة تندلع فقط ويف
كافة الظروف من ابواب املصانع .والطريف أنهم رمبا اليعتربون أن اية ثورة حصلت هي ثورة
طاملا مل تحصل يف البلدان الصناعية املتقدمة!!!
الكاتبة:
يف عام  2009شنت حكومة الهند حملة «الصيد األخرض» وهي حملة عسكرية شديدة باسم
«البحث والتمشيط» يف مناطق شاتيسجاره ،ودانتيوادا حيث اشتبكت قوات اإلقطاع شبه
النظامية ومعها رشطة الدولة مع قوات املاويني .بل إن الدولة حتى دربت وسلحت أناسا من
تجمعات أديفايس عىل شكل قوات غري نظامية مسلحة اسمتها سلوى جودوم ،والتي تعني
تحديدا ً صيد التطهري .وطبقاً لتقارير رسمية ،فإنه بني عامي  2002و  ،2007فقد  5440شخصا
حياتهم يف عنف «ناكساليت» يف الهند .وأن قرابة ستة باملئة من الضحايا كانوا مدنيني،
وليسوا نكساليت أو رشطة .ورمبا ليست أنباء سارة للمدنيني يف هذه املناطق أن يعلموا بأن
الهند قد وقعت مؤخرا صفقة سالح ب  2.7بليون دوالر مع روسيا وإرسائيل لتجهز نفسها
بشكل خاص ضد املتمردين املاويني.إن املاويني واملدافعني عنهم ليسوا وحدهم املستفيدين
من استبدال الحزب بحركة جامهريية .إن قوى الدولة سعيدة بشكل كامل بأن «تنظف»
السكان األصالنيني من أرضهم نيابة عن الرشكات الكربى تحت ذريعة بأنهم جميعا ماويني.
ففي عام  2006يف منطقة جاجبور من والية أوريسا  ،فتحت الرشطة النار عىل احتجاج شعبي
أصالين غري مسلح وغري عنفي  .فقد أغلق الناس الطريق الحكومي الكبري ملدة ثالثة وعرشون
يوماً احتجاجاً عىل أخذ ارضهم الزراعية من قبل رشكة الفوالذ الهندية (رشكة الحديد والفوالذ
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الهندية) لصالح مرشوعهم للفوالذ الذي وظف  12مليون دوالر .فقد ادعت الرشطة بأنها
مظاهرة ماوية« ،فنظفت» الطريق بإطالق النار وقتل  14شخصا وجرح الكثريين حيث كان
معظمهم أو جميعهم غري مسلحني .لقد قتل كثري من هؤالء بطلقات من الخلف حينام كانوا
يحاولون الهرب .فلم يكونوا ذاهبني بقصد املوت .لقد ادارت الرشطة معركة حقيقية عىل جثثهم
بقصد تلقني درساً لألحياء .وعندما أُعيدت جثث القتىل وجدت ارسهم بأن أحبتهم كانت
ايديهم مقطعة بل وأعضائهم التناسلية واثداء النساء .ولعل األكرث كارثية يف سياسات املاويني
يف الوقت الحايل ما حصل يف الغاره يف غرب البنغال .وذلك حينام حرض الرئيس األول ملنطقة
غرب البنغال إىل الغاره ،عام  2008الفتتاح رشكة فوالذ قام املاويون برضب سيارته بقنبلة .لقد
أخطأوا الهدف ،فقامت قوات الحكومة بشن غارة ليلية عىل مختلف القرى املحيطة .والغارات
الليلية للرشطة عىل القرى لها تاريخ طويل من العسف واإلذالل منذ العهد االستعامري .ولكن
هذه املرة فإن القمع البولييس قد اشعل رشارة انتفاضة شعبية .كانت السانثالس هي القوة
الرئيسية يف االنتفاضة ولكن تجمعات أخرى مثل مونداس ،وماهاتوس قد انضمت يف جبهة
متحدة بنجاح متشكلة من قوى جذرية .وقد اتسعت ومنت الحركة إىل درجة أرغمت اإلدارة
عىل سحب معسكرات الرشطة الثامنية جميعها من املناطق الحساسة خالل شهر واحد .لقد
كان ذلك نرصا كبريا ً .ولكن لدى املاويني خططاً مختلفة .فحينام أعلن بعض القادة البارزين يف
الحركة الجامهريية بأنهم سوف يتدخلون يف االنتخابات املحلية فإن املاويني قتلوا أحدهم بزعم
أنه تحريفي من طبقة األعداء .وبعد هذا ،قاموا بحظر أية تنظيامت جامهريية ودمروا مختلف
األنشطة الجامهريية بالبنادق .لقد حكم املاويون القرى ملدة ستة اشهر إىل أن متكنت الحكومة
من التقاط هذه الفرصة فدعت القوات الفدرالية وهزمت املاويني .واآلن ،فإن االغاره يف احتفال
انتصار الرأساملية بإقامة رشكة يس زد كنموذج كبري عىل «تنمية» الغاره.
تعقيب:
هل اختارت الرشكات الرأساملية املتوحشة تلك املنطقة ألن فيها ثوار حرب الغوار؟ أم ألن فيها
ما ميكن اإلثراء بنهيه؟ وإذا كانت الرشكات والحكومة قد اختارتا تلك املنطقة لنهبها ،فلامذ
ال تختار املاوية تلك املنطقة لتحريرها؟ حديث الكاتبة يدفع لسؤال تهكمي :ترى هل أُقيمت
املناجم يف العامل بسبب حرب الغوار؟ أم ان هذه الحرب هي الرد الثوري عىل اقتالع احشاء
األرض؟
املاوية شكل من القومية الجذرية
إن املشكلة مع املاويني يف كل من تحليلهم لطبيعة الراساملية املعوملة وتطابقها مع وكالة أداة
التغيري .إنها ميل سيايس يلتزم بالكفاح املسلح إلسقاط الدولة املستقلة (وليست شبه إقطاعية)
والدميقراطية.
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ما من شك يف الطبيعة املحدودة للربجوازية الدميقراطية ولكن لنفيها مبا هي دولة دمية يف يد
راس املال األجنبي كام يعمل املاويون ،هو خطيئة قاتلة حيث ان ماليني الناس يف الهند ال يزال
لديهم إميان هائل يف الدميقراطية عىل الرغم من مضار الراساملية .إن التحليل القومي لراس
املال املعومل ليس حرصا ً عىل املاويني .إن جميع اليسار الهندي قد رد ضد «العوملة» عرب خطاب
بالغي برضورة تقوية االقتصاد الهندي .فكام وصفه تحليل ثوري مؤخرا ً « :هذا ليس حرصا
عىل املاويني بل شارك فيه قوميون مرنني ومختلف اطياف اليسار يف الهند وهو نابع من عدم
القدرة عىل تخيل سياسات هي ضد الراساملية وضد القومية يف ما هو اكرث من مجرد البالغة.
إن الخطاب املضاد للعوملة والذي يعارض إعادة اندماج الهند يف االقتصاد العاملي ،يشكل إجامع
الحد األدىن والقاسم املشرتك لليسار يف الهند .فاليسار الهندي يرى او يصنع السياسات الثورية
يف سياق االنعزالية القومية ،وعليه ،فإنه يقزم كل مرشوع سيايس من أجل الدفاع عن السيادة
القومية يف مواجهة او ضد قوى الراساملية العاملية (.)13
إن طبيعة الراساملية املعوملة برغم انها تبدو شكليا كأنها ببساطة مجرد مجموعات منفصلة
القتصادات قومية ،فإن أدائها الفعيل ومبدأ عملها هو بالعكس متاماً .فكام كتب باختصار
جايروس باناجي« :إن الدمج العضوي بني رؤوس األموال عرب الحدود القومية هو متاما ما يوضح
ما هي الراساملية،فال بد للمرء أن يرى األخرية كتجميع القتصادات قومية( .)14وهذا يعني بأن
األممية ليست خيارا ً ،ولكنها عامل مركزي يف كل من تحليل ومن ثم مواجهة راس املال املعومل.
هناك يف الحقيقة سبباً يف أن املاويني يجادلون لصالح نظرية مراحل الثورة وذلك ألنهم يرون
الثورة متمرتسة متوقفة يف نقطة الثورة الربجوازية ،التي بعد تحقيقها ميكنهم بناء اقتصاد قومي
قوي .ففي إحدى أوىل ترصيحاته العامة حينام أمسك بالسلطة قال القائد املاوتيس براشندا دون
تردد بأن العوملة ال ميكن تجنبها بأن هدف حزبه هو تحويل نيبال إىل «سويرسا آسيا» وتشجيع
السياحة .وهو نفس ما قاله املاويون الهنود الذين يديرون مناطق مناجم غنية بأنهم ليسوا
ضد رشكات املناجم ولكنهم ببساطة يريدون سلوك أسلوب أكرث عدالة ومساواة تجاه الناس.
تعقيب:رمبا ال يوافق عىل تحليل الكاتبة طالب يف السنة األوىل بكلية االقتصاد .فهل ميكن ل
نيبال أن تقطع متاما مع السوق العاملية وهي بلد فقري ومستقل حديثاً؟ قد يكون ذلك ممكنا لو
كانت الكتلة السوفييتية قامئة أو الصني غري تحريفية؟ وكيف ميكن للثوار يف الهند أن ال يبيعوا
نتاج املناجم يك ينفقوا عىل مناطقهم املحررة إىل أن يقهروا الربجوازية الهندية متاما!
الكاتبة:
إن املاوية بعكس االشرتاكية الثورية ،هي عقيدة تزدهر يف الندرة .ففي حني ان الدميقراطية،
وحرية الصحافة والثقة العالية يف الطبقة العاملة هي األرض الخصبة لإلفكار االشرتاكية ،وحيث
انها الطليعة التي تعلن عن نفسها لصالح معظم الطبقات املقموعة ،والتي تعيش عادة يف أكرث
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الظروف ال دميقراطية ،هي األرضية التي تعيد تجميع املاوية .ذلك ألن املاويني ال يؤمنون بأن
تحرر الطبقة العاملة هو من صنع هذه الطبقة نفسها .فالثورة بالنسبة للامويني تُصنع من قبل
فريق كرس نفسه لحرب الغوار وليس الجامهري التي يقودها العامل.
تعقيب:
ليست مقولة تحرر الطبقة العاملة من صنع العامل انفسهم ،ليست مقولة تروتسكية بل
ماركسية اساساً .كام أن املاوية ال تزعم أن الفالحني يحرروا العامل!!!! ولكن اين الطبقة العاملة
يف األماكن التي وردت يف املقالة ،وإذا كانت املاوية ضد الشعب ،ماذا عن حرب الشعب؟؟؟
وطاملا املاوية تحاول الثورة لدى الفقراء ،ويف الظروف القاسية ،فام الذي أعاق اي يسار آخر
من سلوك طريق الثورة العاملية يف الهند؟
أليست حرية الصحافة والدميقراطية والثقة العالية يف الطبقة العاملة متوفرة برجوازياً يف
الغرب الذي يعشش فيه الرتوتسكيون؟ ما الذي عملوه هناك؟
الكاتبة:
فاملاوي تنظيم ،بالنتيجة ،يتضمن أن الفقراء فقط هم األكرث ثورية .وهذا يعني من ناحية
تطبيقية ان املاويني يستثنون روتينياً العامل املنظمني اي أولئك الذين لديهم اجور افضل بقليل
أو رشوط عمل أفضل .من الصعب عىل املاويني ان يدركوا معنى األبحاث الجديدة جدا التي
تبني بأن معظم االستثامرات التي يقوم بها الراسامليون ما وراء البحار هي يف البلدان الراساملية
الصناعية املتقدمة يف عامل الشامل – إىل امريكا الشاملية واليابان واوروبا .وبكلامت أخرى ،فإن
معدل االستغالل يف عامل الشامل هو أعىل منه يف منطقة الفالحني اإلصالنيني يف أوريسا .وهذا ال
ينكر بالطبع الظروف القاسية للفالحني ،ولكن التحليل املاركيس ليس مجرد رياضة مقارنة حول
مراتب متعددة من املعاناة بل دليال عىل إنهائها.
إن نظرية تروتسيك يف التطور الالمتكاىفء واملشرتك ونظريته يف الثورة الدامئة هي الدليل إىل
فهم الطبيعة الحالية لراس املال املعومل وتحدد األطراف التي تقوم به .إن الفقر والتخلف
لالقتصاد ،كام يجادل تروتسيك ،ال ميكن تقييمه والحكم عليه منفردا بل يجب أن ينظر إليه
كجزء من كل .إن الصناعات األكرث تركزا يف أوروبا  ،كام كتب تروتسيك عن روسيا ،كانت مرتكزة
يف املناطق الزراعية األكرث تخلفاً يف اوروبا .قام مؤخرا االشرتايك الربيطاين نيل ديفدسن ،بتحليل
مفصل لهذا األمر كيف أن التطور الالمتكاىفء للنظام الراساميل عىل صعيد عاملي يقود إىل اندماج
نادر حيث أن األشكال املتقدمة والعتيقة تتداخل مع بعضها البعض يف نفس املنطقة .ولنضعها
ببساطة ،إذا بدا اقتصاد قومي محدد بأنه زراعي غالباً ،فذلك ال يعني انه اقطاعي وبأننا نحتاج
إىل وات تايلور يك يقود ما يقود عملية الشحن ( .)15وهذا يعني أنه رمبا توجد األشكال األكرث
126

تخلفا لدى تجمعات او طوائف عنيفة والتي تبدو إقطاعية إىل جانب معامل تذويب األملنيوم
األكرث تعقيدا وتطورا .ويف الحقيقة ،فإنه يف حالة الهند ،فإن مالك املعمل يف الغالب هو زعيم
الطائفة التي متارس العنف .فراس املال يف غاية السعادة بأن يسمح لألشكال ما قبل الراساملية
بأن تعيش إىل جانبها طاملا أنها ال تعيق او بوسعها مساعدة اندفاعها نحو الربح .ولكن دعنا
نقول ،بأنه يف حالة نيبال ،هناك امللك يف السلطة وهناك طبقة عاملة صغرية .بالنسبة لرتوتسيك،
فإنه تحت ظروف مقاربة مشابهة ،فإن السؤال ال يزال الطبقة العاملة الصغرية .
بالنسبة له ،فإن املشكلة التي واجهت قيرص روسيا -هي املسألة الزراعية ملعظم الفالحني ،هي
إسقاط القيرص ،طبقة عاملة صغرية ولكن هامة .طرح الدميقراطية  -كانت ال تزال مشاكل ميكن
حلها فقط عىل يد العامل.ألن العامل يقودون الثورة التي ال تتوقف عند املهام «الدميقراطية»
أو «الربجوازية» فقط ،وبدالمن ذلك ،يستخدمون قواهم من أجل اإلطاحة بالطبقات القدمية
الحاكمة ،وبهذا يجعلون الثورة اشرتاكية ودامئة» .وحينام يتم إنجاز ذلك يف بلد متخلف ،فإن
الثورة تصبح دامئة مبعنى آخر ،حيث تغدو أممية ومنترشة ،ألن طبقة عاملة صغرية يف رشوط
اقتصادية متخلفة ال تستطيع بناء مجتمع الوفرة الذي هو االشرتاكية.
والهند اليوم عىل اية حال ،فيها امكانية هائلة لدى طبقة عاملة قوية ،وحتى الشعب األصالين
الذي يوثتها املاويون ليسوا مجرد أناس معزولني ساكني غابات يتمسكون بنمط حياة ابدي ،
ولكنهم شعب يناضل من أجل بقاء مزيج غري عادي من اسرتاتيجيات الحياة التي فيها الزراعة
تدعم من أعامل غري زراعية -وهي يف العادة عامل يدويني يف البناء،وتقطيع وبيع الغابات ويف
بعض األحيان مشاريع عمل صغرية مثل استئجار سيارات جيب أو إدارة أكشاك لبيع الشاي .ويف
حني أن معظم العامل ليسوا منظمني إىل جانب وجود ضغط من النيولرباليني ملهاجمة القطاع
املنظم ال تزال حقيقة بأن عرشات ماليني العامل الهنود ال يزالون يف انحادات العامل وقادرون
عىل الرد .وما عىل املرء إال أن يتذكر اإلرضاب العام الجامهريي يف بداية عام  2012حينام شارك
ماليني العامل يف إرضاب عام وهو األوسع من نوعه منذ االستقالل .ليس هناك ما هو بعيدا
وشبه إقطاعي بل هناك مشاهد يف شوارع املراكز املدينية الكربى حيث مييش العامل ضد
الخصخصة ومن أجل أجور أعىل.
وبالنتيجة ،بودي قول شيئ ما عن أداء وعن العنف الهائل من النوع املاوي .فإن كل من املاويني
والدولة الهندية يدفعوننا للتفكري بأن الرصاع امللح جدا يف الهند اليوم هو العنف املاوي .وكام
هو يف الواليات املتحدة ،فإن إعالم الرشكات الكربى مييل إىل إنكار الحراك الجامهريي ويركز
عىل قيام شخص بتحطيم شباك ستاربكس ووصفه ب رجل «شجاع» من بندانا .ولكن هناك
تطورات يف الهند وعامل الجنوب أكرث تهديدا لصحة الراساملية والتي تقوم بذكاء بعدم جذب
النظر إليها .مثالً ،هناك يف الهند منو رسيع التحادات عاملية مستقلة مثل مبادرة اتحاد العامل
الوطني وكذلك منو ألشكال النضال الجامهريي والذي ميكن تسميته الغاندية الجديدة ،مثل
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نارمادا ياشاو اندوالن .وهذه رغم محدوديتها ،إال أنها بالتأكيد حركات ومنظامت من عامل
عاديني يحاولون تحديد الطريق األفضل إىل األمام.
ُنصب نفسها
تعقيب :ال يصعب عىل املرء االستدالل من حديث الكاتبة بأن الرتوتسكية حركة ت ِّ
حارسة للمعبد جاعلة من املاركسية اللينينية قوالب جامدة ،إنجيال يمُ نع تطويره واإلضافة عليه.
ولعل مأزق هذه الحركة كامن يف أن املاركسية مل تكن ابدا ً ولن تكون ماركة مسجلة ملاركس
نفسه .وإذا كانت إضافة ماركس للتاريخ ،إضافته األساسية هي التقاط وتطوير الرصاع الطبقي،
وليس فقط الوجود السكوين للطبقات ،فإن الرصاع الطبقي مل ولن يتخذ منحى واحدا ،وال طريقا
خطِّياً .والرصاع الطبقي مل ولن يكون محصورا يف الطبقة العاملة ،فللفالحني رصاعهم وللطلبة
رصاعهم وللمرأة رصاعها  ،كل أمناط الرصاع مفتوحة يف مجتمعات الطبقات وامللكية الخاصة
وسلطة الدولة/الطبقة .فالرصاع هو جدل املجتمع .وكل مجتمع ميارس الرصاع طبقا لظروفة.
وكل حزب سيايس ميارس النضال طبقا لروحه الثورية ،ال ينتظر فتوى من شيوخ اليسار.
وبعد:
قد نختم ببعض ما طرحه ماوتيس تونغ يف الثورة وخاصة املستوى الغواري.
»...ليك تتخلص من البندقية من الرضوري أن تحملها» .لعل هذه العبارة ترد ببالغة عىل مزاعم
الرتوتسك بأن البندقية تقود الحزب لدى املاويني.
»...يف مناطق الريف الشاسعة هناك االقتصاد الزراعي املحيل (ليس اقتصادا رأسامليا موحدا).
وهذا وفَّر القاعدة االقتصادية الكتفاء ذايت نسبي ملناطق قواعد الغواريني يك تثبت  ...النضال
يف الصني يجب أن يتكامل مع الثورة الزراعية ،وهذا عموما مرتبط بالثورة الدميقراطية يف الصني
 ...ال بد للثورة أن تشن نضاال أيديولوجيا رشسا ضد االنقالبيني يف الحزب الشيوعي الصيني
الذي كان يريد شن هجامت كبرية عىل املدن ،بدل أن يبني قواعد يف املناطق ،االنقالبيون الذين
يريدون الوصول إىل السلطة يف كل البالد مبارشة ودفعة واحدة).(138
لعل أحد أرسار انتصار الثورة يف الصني هو تلك القدرة عىل رؤية الواقع وفهمه واستخدام
مق ّوماته لصالح حرب الغوار .فالريف هو مالذ الغواريني يف البداية ،وليس مواجهة السلطة
القمعية بتحريك الجامهري العزالء يف املدن .وهذا يشكل ردا ً عىل تورطات الرتوتسكيني
وتوهمهم بأن الجامهري جاهزة لتحريكها ألجل أية مغامرة .ومن الواضح أن قيادة الحزب
الشيوعي يف الصني يف تلك الفرتة كانت تفكر بنمط تفكري املغامرين الرتوتسكيني.
138. Mao TsetGun’s Immortal Contribution by Bob Avakian. RCP PUBLICATIONS CHICAGO,
ILP.44
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يرسم ماو بشكل دقيق تكتيك الغواريني منذ بدء نضالهم وصوالً إىل هزمية السلطة.
»...تنترش قواتنا يك تحرش وعي الجامهري  ،بينام نركزها يك تواجه العدو...نرتاجع حينم يتقدم
العدو ،وحينام يخيِّم يك يرتاح نناوشه/نهارشه ،وحينام يتعب العدو نهاجمه ،وحني يرتاجع
نطارده«.
«...لتوسيع مناطق قواعد ثابتة( ،يخاطب الغواري) طبق سياسة التقدم مبوجات ،وحينام
يطاردك العدو بقوة كبرية ،ط ّبق سياسة االستدارة من خلفه .أيقظ أكرب عدد ممكن من
(((13
الجامهري يف أقرص وقت ممكن وبأفضل األساليب».
يتقاطع هنا ماو مع الكاسرتوية يف الحذر وعدم استخدام الجامهري يف ما أسموه اسرتاتيجية
الدفاع الذايت .لعل الفارق بني املدرستني ،أي املاوية/الكاسرتوية من جهة وبني الرتوتسكية ،كام ٌن
يف الحرص عىل الجامهري يف األوىل ،والتفريط بها يف الثانية.
كان التيار االنتهازي يسعى لتوريطنا يف مهاجمة املدن الكربى يف تضا ٍّد مع الخط الصحيح يف
بناء وربط مناطق القواعد وإيواء العدو ليتعمق فيها لرضبه(.((14

139. Mai Tsetung, : A Single Spark Can Start a Prairie Fire: SMW, p, 75.
140. Mao TsetGun’s Immortal Contribution by Bob Avakian. RCP PUBLICATIONS CHICAGO,
ILP.47
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وبعد:
ملواجهة عامل تقوده للحرب والربح والنهب طبقات محكومة مبصالحها ،ال يكون لألمم املستهدفة
أن تقاوم جسديا وحسب ،بل أن تعرف جيدا ً من تقاوم وكيف تقاوم وأين تصب دمها لتحصيل
حريتها.
خالل االشتباك يف مواجهة األعداء العلنيني ،هناك ِف َر ٌق من األعداء ،مخفيّة أو شبه مخفيّة ،وقد
يكون لها تأثري إحباطي أو قتايل أشد من األعداء املعلَنني .يف حالة من تناولْنا دو َرهم يف هذا
الكتاب ،هم أعداء يقاتلون بالفكرة والكلمة ،وهم شديدو الخطورة.
من هنا ،رمبا متك ّنا يف هذا الكتاب من تثبيت مسألة هامة واحدة وهي أن الدخول يف حأمة
الرصاع يجب ألاّ يُنسينا التن ُّبه إىل تنوع األعداء وتسلُّل فئات منهم إىل عمق العقل العريب .قد
رص عليه أن يرى يف كافة االتجاهات.
تكون املهمة صعبة ،ولكن َم ْن يقاو ْم يك ينت َ

Footnotes
1. INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
’‘iraq was invaded to secure israel,
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ABSTRACT
Issues contained in this book are highly complicated on the one hand and
varied on the other. That is why it is no more an introduction to those issues.
While the book completed, the neo-conservatives dominate the US congress
which put the Democratic president Obama in a critical position. Obama
himself got the message and decide to apply more aggressive policies against
the world. While there is no big difference between the US Republican and
Democratic parties in power, the conservatives use an open and aggressive
rude discourse. The book dealt with the roots of development of this current
”neo-conservatives” in terms of their sick conception of politics, their white
racist ideology and the Zionist/Jewish component in this current.
In the research, the author try to maintain the fact that capitalist interests of
US ruling class were the main and decisive motive behind neo-cons’ policies all
over the world in general and Arab Homeland in particular. Beside economic
interests there are other instances which have relative autonomy from the
economic or material interests, i.e. race, religion, color, culture…etc.
This leads us to a question regarding the Jewish component in the neo-cons,
i.e. are they motivated by a Jewish or white capitalist interests and ideology?
And if Judaism fits into capitalist interests and policies of the US ruling class/
regime, does that applied in the case of a “Marxist” current, the Trotskyism’?
To my knowledge, it is rarely that any raise or discuss Trotskyism›s role with
US capitalist ruling regime. It is hard to understand or justify that a communist
current betray his ideology and tale itself to Counter-Revolution CR to aiming
to challenge repression in a socialist regime?
But, if betrayal is justified as revenge against repression in Soviet Union, what
justify Trotskyism’s position against Arab nation on the one hand and their
deep loyalty for the Zionist Ashkenazi Regime ZAR on the other? In their best
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position, they are against the occupation of the West Bank and Gaza Strip,
not for the liberation of Palestine as part of socialist Arab Homeland. Is this
position based on Trotskyists exaggerated interpretation of Marx’s argument
against bourgeois and nationalism in Europe at that time? If this is the case,
why the Trotskyists are supporting US bourgeois and even the ZAR as a settler
colonial regime with a settlers lured and collected from more than hundred
nations and ethnicities on the one hand and accordingly pretend of an existence
of a Jewish or Israeli nation on others land?
This current tirelessly launch harsh critique against every other communist
current especially the communist currents which achieve historical victories
against capitalism while built a secret relationship with US imperialism as the
leadership of Counter-Revolution.
The book touches the fact that a lot of the neo-cons are Zionists and even Jews.
While it is expected that those three trends, neo-cons, Jews and Zionists are in
one camp, how come that the leftist Trotskyists are in the same camp of those
three against Arab nationalism!
Following the theoretical part, I dealt with Trotskyists positions towards Arab
nation. Fortunately, they relatively not there except in Algeria as a result
of the long history of the defeated brutal wield French colonial and settler
colonialism there and the continuous relationship between the two countries.
In fact, the Trotskyists are the most political current similar to media. It is voice
without substantial body, i.e. human beings.
Despite their relative absence in Arab Homeland, the Trotskyists all over the
world support the CR in Arab Homeland. They directly stand against Arab
nationalist secular regimes especially in Syria and Libya. In Egypt, they support
the Moslem Brothers who jumped on the nick of the popular Intifada.
US, EU, Turkish, Forces of Politicized Religion, ZAR, and Gulf renter rulers
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are against Syria. All of that understandable. But why the Marxist Trotskyism
are in the same camp?
They, the Trotskyism collect a lot of intellectuals from all over the globe to
sign petitions’ against secular nationalist regimes of Syria and Libya and
Egypt. Some of the prominent writers have no idea about those regimes and
countries! They either used by the Trotskyism rich media machine, or they are
white racists. The Trotskyism were encouraged by liberal and reengaged Arab
leftist’s intellectuals who support the CR, and play in the hands of the Gulf
rulers. I call them Intellectuals of the Sixth Brigade.
The book dealt with the Neo-cons, the Zionists, Arab Gulf rulers and
Trotskyism stand against the new socialist and progressive regimes in South
America. Like imperialists, Trotskyism are very aggressive against the guerrilla
fighters in India launching a bitter hatred against Maoism.
Finally, my hope is that the book did shed some light on the discussed issues
aiming to help Arab youths to know their semi secret and or hidden enemies.
Ramallah December 2014
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